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املقدمة

 digital الرقمية  للتكنولوجياِت  املتزايُد  االنتشاُر  ى  أدَّ

technologies يف الحياِة اليوميِة إىل تأجيج الجدل األكادميي 

»عرص  بـ  ُسمي  فيام  االجتامعية  والبنى  العالقات  حول 

املعلومات« Information Age. ولقد نشأ عن هذه الجداالت 

 ،interdisciplinary البينية«  »العلوم  إطار  يف  بحثي  مجاٌل 

ُيعنى بالتعقيدات والتناقضات املتعلقة بالتحوالت التي ُيعَتقد 

 information and »االتصال واملعلومات أن »تكنولوجيات 

عرب  ُتحدثها   communication technologies (ICTs)

 (Baym, 2010; والثقافية  والسياسية  االقتصادية  املامرسات 

 Bijker & Law, 1997; Jones, 1995a, 1995b, 1997;

.Wellman & Haythornthwaite 2003)

فرصا  نجد  فنحن  اجتامع،  علامَء  وبوصفنا 

النطاق  يف  لإلسهام  املجال  لهذا  ومهمة  مثرية 

لرصد  والتجريبي  النظري  للعمل  واملتنوع  الناشئ 

»إذا كانت تكنولوجيـــــــا االتصاِل قد 
صاغت مجتمعاٍت جديدًة ذاَت اهتامم 
عزَّزت  فإنها  مشرتك،  وانتـامء  وارتباط 
أيضـــا الحواجــز واملواقع والثقافــات 

االجتامعية السائدة«

كيت أورتون - جونسون ونيك بريور

املقدمة
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مشاهد  يواجهان  السوسيولوجي  وخيالنا  االجتامع  علم  إن  القول  وميكن  التغريات.  هذه 

رقمية جديدة new digital landscapes، بدءا من الذوات اإللكرتونية cyberselves إىل 

الشبكية،  الالمساواة  إىل  اإلعالم  ومن حرب   ،online communities اإلنرتنت  مجتمعات 

ومن الثقافة إىل البنية االجتامعية.

بالكم  الباحثني   internet research (IR) اإلنرتنت  بحث  مجال  أمدَّ  ولقد 

الهائل من البحوث التي أسهمت يف إعادة تركيز وتحدي وإعادة صياغة السياقات 

القصري  تاريِخه  البحث السوسيولوجي. وعرْبَ  ثابتة فرتًة طويلة يف  ملفاهيم ظلت 

نسبيا والغني يف الوقت ذاته، فإن بحث اإلنرتنت هو الذي رسم معامل النقاشات 

االفرتاضية  املامرسات  عليه  تنطوي  وما  والتحويل،  الثوري  املستقبل  عن  املكثفة 

أنه  يزعم  قد  البعض  أن  حني  ويف  األذى.  تسبب  قد  اجتامعية  تداعيات  من 

 ،(Woolgar, 200) (٭)cyberbole »الحوسبية »املبالغة  نهاية  إعالن  اآلن  ميكننا 

أو  واملناقشات  األدبيات  هذه  تلخيص  يف  يتمثل  ال  املجموعة  هذه  هدف  فإن 

هذا  موقع  عن  االستفسار  إىل  دفعنا  اجتامع  علامء  بوصفنا  فاهتاممنا  تقييمها. 

املجال البحثي ضمن مشهد العلوم البينية املتداخلة. وقد نتجت هذه املجموعة 

عن فضولنا حول السبل التي كان يتعامل بها علم االجتامع مع ما نرى أنه حقبة 

جديدة يف بحث اإلنرتنت. وانتشار صنوف التكنولوجيا الرقمية املعارصة والتآلف 

معها بحد ذاته يعنيان أن مجاالت البحث االجتامعي قلَّام ُتوَجد مبعزل عن شكل 

من أشكال التجيل الرقمي. ومل يعد بحث اإلنرتنت مجرد دراسة لفضاء إلكرتوين 

cyberspace غريب، أو غامض، أو مستقل، فلقد شعرنا باالستياء والحرية من كم 

الغموض وانعدام اليقني، الذي يواجهه علامء االجتامع وهم يحاولون التفكري عىل 

نحو نقدي يف نقاط التقاطع والتواصل والتدفق الجديدة بني املجالني االجتامعي 

أكادميية  تخصصية  وقفة  مبنزلة  املجموعة  هذه  تكون  أن  ارتأينا  لقد  والرقمي. 

للتفكري، وتقديم فضاء للتأمل حول الطرق التي ُتْستكَشف من خاللها االهتاممات 

واملالمح األساسية لعلم االجتامع وتفنيدها وتشكيلها وإعادة صياغتها من خالل 

طرق متنوعة وإبداعية.

م تكنولوجيا املعلومات وتأثريها يف املجتمع، كاالدعاء القائل إن الحاسب اآليل سوف  (٭) االدعاُء املبالغ فيه بشأن تقدُّ
يؤدي إىل إنهاء التعامل باملستندات الورقية يف مؤسسات العمل. ]املرتجم[.
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املقدمة

 sociology of التكنولوجيا  اجتامع  بعلم  مهتمني  اجتامع  علامَء  وبوصفنا 

 ،technologies of the social االجتامعي  املجال  وبتكنولوجيات   technology

طبيعة  حول  لدينا  املوجودة  التساؤالت  خالل  من  لت  تشكَّ املجموعة  هذه  فإن 

السائدة  السوسيولوجية  املفاهيم  فهل  الرقمي:  العرص  يف  املعريف  الفرع  هذا 

التطبيقات  أنها متددت إىل درجة فقدت معها شكلها عرب  التزال تفي بالغرض أو 

الجديدة والسياقات االجتامعية املتغرية؟ وكيف ميكن لعلم االجتامع إعادُة تقييم 

أفكاره األساسية يف مشهد من العلوم البينية املتداخلة؟ وإىل أي حد ُيعترَب »الخيال 

 digital السوسيولوجي« أساسا كافيا يصلح إلجراء استقصاءات حول العوامل الرقمية

worlds باالستعانة مبؤرشات متداخلة بني املجاالت املعرفية أو حتى عابرة لها؟ وإذا 

كان هذا املجال املعريف ناقصا، فأي نوع من االستعارات من مجاالت معرفية أخرى، 

وأي نوع من الرتكيبات والتعارضات نتوقعها أو حتى نشجعها؟

التساؤالت،  هذه  الستكشاف  مفتوحة  مهمة  لديهم  املقبلة  الفصول  مؤلفي  إن 

هذه  وتكشف  املتنافسة.  والحوارات  بالخطابات  تعج  املجموعة  هذه  فإن  ولذلك 

التي تواجه علم االجتامع، وتؤكد  الفصول مجتمعًة الخالفاِت والتناقضات والتحديات 

للبحث  متاحة  ستكون  التي  للنقاشات  الرثي  واملجال  األكادميي  التخصص  هذا  تنوَع 

السوسيولوجي. وعىل الرغم من هذا التنوع فإن أحد القواسم املشرتكة املهمة والرئيسة 

عرب هذه الفصول يتمثل يف تأكيد حاجة علم االجتامع إىل أن يتجاوز مفاهيميًّا التضادات 

الثنائية املتمثلة يف االفرتايض/الواقعي، والتحول/االستمرارية والتي متيز جزءا كبريا من 

لت األساليب التي نفهم  الجدل القائم. هذه النزعة الرجعية نحو الثنائية هي التي شكَّ

من خاللها العالقة بني التكنولوجيا واملجتمع والثقافة. إن روح هذه املجموعة إجامال، 

ر يف زيادة التآلف مع العامل الرقمي ودمجه يف  والفصول عىل نحو فردي، تتمثل يف التفكُّ

الحياة اليومية، ومقاومة النزعات الثنائية، وتسليط الضوء عىل الفوىض والرتابطات يف 

املشاهد االجتامعية الرقمية الجديدة. إن هذه الفصول تعتمد بروح تأملية عىل غموض 

الثقافات الرقمية الستقراء الطرق التي تعمل التكنولوجيا من خاللها عىل بلورة املجاالت 

السوسيولوجية األساسية، أو حتى تركها من دون تغيري.

 Burrows (2007) وباروز   Beer بري  رؤية  تؤيد  التي  الفصول  من  عدد  وهناك   

الثاين  التواصل االجتامعي للجيل  حول اليشء الذي يشكل أساسا لعلم اجتامع وسائل 
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تفصيال  أكرث  وتفسريات  أفضل  تقديم وصٍف  تؤيد  كام   ،web 2.0 اإلنرتنت  من شبكة 

للمفاهيم والسياقات الجديدة التي تطرحها التكنولوجيات الرقمية:

املرحلة  يف  األكادميي  املجال  لهذا  األفضل  من  إنه  القائلة  الرؤية  أصحاب  من  نحن 

 sociological description الحالية... أن يتبنى اهتامما متجددا يف الوصف السوسيولوجي

كام هو مطبَّق يف التحوالت الرقمية الجديدة للثقافة... يف هذا الوقت الذي تتسارع فيه 

األوصاف  عىل  التأكيد  نجدد  أن  إلينا  بالنسبة  منطقيا  يبدو  السوسيوثقايف،  التغري  وترية 

الطارئة، وذلك  الرقمية  للظواهر   - والغليظة  واملميزة  النقدية   - الجيدة  السوسيولوجية 

التحليل. نحن نحتاج إىل فهم بعض املعايري األساسية  باتجاه  اندفاع طائش  استباقا ألي 

للموضوعات الرقمية الجديدة للدراسة السوسيولوجية قبل أن نتمكن من تصنيف تلك 

املوضوعات بشكل ُمرٍض ضمن إطارات أوسع للمرجعية النظرية (11 :2007).

البحث لتفسري املفاهيم  نحن نؤمن بأن هذا يظل هدفا صالحا وحيويا يف خضم 

الجديدة والتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه املبادئ الحالية لعلم االجتامع. 

تؤدي  املجموعة  والفصول يف هذه  بائدة،  ليست  النقد  مهمة  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

وظيفة الجرس الذي يصل بني الحاجات الوصفية والتساؤالت النقدية والتي ُتعد حيوية 

بالنسبة إىل علامء االجتامع الذين يحاولون فهم معامل هذا املجال العلمي.

استدامة  التأكيد عىل  املجموعة يف  واملهمة يف هذه  املحدثة  املواضيع  أحد  ومَتثَّل 

الجانب املادي. وهذا األمر يشكل عودة إىل املاديات، ليس فقط يف إطار األفعال املوقفية 

املعيشة، بل أيضا يف التعامل »الغليظ« مع األدوات والعمليات واملامرسات التي ترتبط 

عادة بالحياة التي تتخللها التكنولوجيا الرقمية digitally mediated lives. وبذلك فإننا 

نعتقد أن هذه املجموعة عبارة عن منطلق استكشايف للنقاشات التي ال تهدف إىل تعزيز 

موقف أو تثبيت ادعاء معريف، بل إىل تقييم لغات وأدوات مفاهيمية جديدة، ميكننا من 

التساؤالت  خاللها استعراض خياالتنا السوسيولوجية، وإثارة واستكشاف مجموعة من 

الجوهرية عن طبيعة علم االجتامع يف املرحلة ما بعد الرقمية.

تنقسم هذه املجموعة إىل خمسة أجزاء، يضم كل منها فصلني مرتابطني، ويركز كل 

واستخدام  والبنى،  والفضاءات،  العالقات،  أساسية:  سوسيولوجية  اهتاممات  عىل  جزء 

الوسائط، واملامرسات. وهذه التوليفة ال تهدف إىل تقديم صورة شاملة لألجزاء الجوهرية 

لهذا املجال املعريف، بل إن الهدف منها هو أن ُيقَرأ كل فصلني مرتابطني عىل أنهام حوار، 
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وأن يعمل النص بأكمله عىل تعزيز التفاعل عرْب بنية هذا املجال املعريف. وبهذه الروح 

إعادة  موضوع  تأمل  من خاللها  يجري  ختامية  كلمة  فصلني  كل  نهاية  يف  توجد  فإنه 

التساؤالت حول كيف ميكن لعلم االجتامع أن  النقدي لهذه املجموعة وإثارة  التفكري 

حها، أو ُيزيل الشوائب منها، وذلك  يتذكر مفاهيمه األساسية أو يعيد النظر فيها، أو ينقِّ

يف ضوء االستفزازات الرقمية.

العالقات
يعالج الفصالن يف الجزء األول مجال العالقات والحياة الشخصية يف خضم عملية 

 ،Jamieson جيميسون  ط  وتبسِّ الرقمية.  للمشاهد  الجندرية  للطبيعة  استكشاف 

يف إطار تأملها عمَلها السابق الذي يحمل عنوان: »الحميمية: العالقات الشخصية 

 Intimacy: Personal Relationships in Modern الحديثة«  املجتمعات  يف 

مناقشات  يف  تتضافر  والتي  واملتشامئة  املتفائلَة  الثنائياِت   ،Societies (1997)

التكنولوجيات الرقمية والحياة الشخصية التي تتخللها تلك التكنولوجيات. ويف إطار 

 networked مراجعة الرسديات التفاعلية الكالسيكية للذات، يف سياق مجتمع شبيك

املقاربات  يف  املشرتك  املادي  الحضور  افرتاض  يقيِّم  الفصل  هذا  فإن   ،society

قدرات  نحو  نقدية  مقاربة  تبني  وعرْب  الشخصية.  العالقات  لفهم  القامئة  النظرية 

و»الفردية  الحميمية  من  جديدة  أشكال  إلنتاج  اإللكرتوين  الفضاء   affordances

الشبكية« networked individualism (Wellman et al. 2006) فإن جيميسون 

ُتبني أهمية استمرارية الهرميات وعالقات القوة حول الجنسانية sexuality والنوع 

والعالقات  للتفاعالت  التحويل  التأثري  عن  التساؤالت  مثريًة   ،gender االجتامعي 

الحاجة إىل االعرتاف  إمنا يشري إىل  التحفظ من جانبها  بالوسائط. وهذا  املحكومة 

إىل  دعوتها  أما  الشخصية،  للعالقات  التقليدية  للرسديات  النظرية  باالستمراريات 

فإنها  شامل)،  إصالح  لعملية  إخضاعها  من  (بدال  القامئة  النظرية  الرؤى  تجديد 

الفهم  يف  ومحلية  وعاملية  تاريخية  سياقات  بوجود  االعرتاف  إىل  الحاجة  تؤكد 

السوسيولوجي للنوع االجتامعي والهوية عىل شبكة اإلنرتنت.

خالل  من  املوضوع  هذا   Singleton وسنغلتون   Green غرين  من  كلٌّ  ويطور 

املحاججة بأننا نحتاج إىل النظر يف األساليب التي غالًبا ما ُيْخَفى فيها النوع االجتامعي 
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»إضفاء  ملسألتي  معالجتهام  ويف  الرقمي.  الشأن  حول  السوسيولوجية  النقاشات  يف 

النوع االجتامعي« gendering عىل، و»وجود النوع االجتامعي« gender-in يف، التغري 

االجتامعي والتكنولوجي، فإنهام يفحصان التحديات النظرية التي يثريها املجتمع الشبيك، 

ويزعامن أن علم اجتامع التكنولوجيا ميكن أن يستفيد من اآلراء واالنتقادات التي قدمها 

علم االجتامع النسوي feminist sociology منذ زمن بعيد. وعىل غرار جيميسون، فإن 

غرين وسنغلتون يناديان بالحذر النقدي يف مواجهة الرسديات التحولية الثنائية، ويؤكدان 

رضورة أن يظل النوع االجتامعي مبنزلة العدسة السوسيولوجية املهمة التي ميكن للمرء أن 

يفهم من خاللها العالقات والبيئات املحكومة بالوسائط. ويف بحثهام التجريبي عن النشاط 

االجتامعي الرقمي digital sociality يستخدم غرين وسنغلتون الهاتف النقال مثاال عىل 

السبل التي ميكن للتكنولوجيا من خاللها تحديد معامل عالقات النوع االجتامعي وكشفها، 

فضال عىل كونها تقنية تتيح الطرق الكفيلة بـ »التعبري« عن الحميمية واالنتامء.

إن كال الفصلني يطرح تساؤالت مثرية حول السبل التي يجري فيها إقحام التكنولوجيا 

يف العالقات الشخصية، ويف التوازن بني الفضاءات العامة والخاصة، وبني مجاالت املنزل 

والعمل، كام أنهام يجرباننا عىل التفكر فيام قد تعنيه الحرية والرقابة بوصفهام جزًءا من 

الحياة اليومية الرقمية التي ُيرْبَز فيها النوع االجتامعي. ومن خالل صياغة هذه األنواع من 

ن علم االجتامع  األسئلة، فإن هذين الفصلني يقدمان املسارات املستقبلية املمكنة التي متكِّ

من استقراء تعقيدات صنوف الحياة والحميمية املحكومة بالوسائط.

الفضاءات
إن تغريُّ مفاهيم الفضاء واملجتمع واالتصال connectivity مارس دورا رئيسا يف 

الجدال حول الفضاء اإللكرتوين واألماكن الرقمية digital localities(٭) والخرائط 

 urban الحرضية  املعلوماتية  عىل  واعتامدا   .virtual cartographies االفرتاضية 

بني  الوجودية  التاميزات  يتحدى  الجزء  هذا  يف  األول  الفصل  فإن   informatics

بالرضورة  يشكل  ال  الفصل  أن هذا  . ويف حني   flow »و»التدفق  place »املكان« 

والسياسة  الدين  (مثل  معينة  مواضيع  حول  الناس  فيها  يتفاعل  افرتاضية  بيئات  عن  عبارة  الرقمية  األماكن  (٭) 
والصحة… إلخ)، وهي تشمل جميع األشخاص املهتمني بالتفاعل حول هذا املوضوع أو ذاك، بغض النظر عن أماكنهم 

الجغرافية. ]املحرر[.
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إىل  تدفعهام  التي  األسباب  يبينان  وبري  باروز  فإن  واضحا،  سوسيولوجيا  منطلقا 

حول  وتجريبية  مفاهيمية  معلومات  عن  بحثا  املعريف  املجال  هذا  خارج  النظر 

كيف ميكن لعلم االجتامع فهم املكان والفضاء عىل نحو أفضل. واستنادا إىل أهمية 

بيانات املعامالت transactional data، واألشكال الجديدة من الثقافة اإللكرتونية 

technoculture واملامرسات الجديدة من إنتاج التكنولوجيا واستهالكها، فإن هذا 

الفصل يحاول أن يبني أن التساؤالت السوسيولوجية عن املراقبة، والثقة، والخطر، 

والحراك mobility ُتدَفع إىل الواجهة يف النقاشات الجديدة حول النشاط اإلنساين 

االتصال  بشبكات  املربوطة  األجهزة  تتخللها  التي  االفرتاضية/املادية  والفضاءات 

واملوجودة يف كل مكان. ومن خالل تسليط الضوء عىل العالقات التي تزداد تعقيدا 

بني األفراد والبيئات التي يسكنون فيها، واإلنتاج التقني االجتامعي للحياة اليومية، 

»الالوعي  هيئة  عىل  االجتامعي  للتحليل  جديدا  هدفا  يقرتحان  وبري  باروز  فإن 

التكنولوجي technological unconscious« ويحثان عىل إعادة صياغة مفردات 

هذا املجال املعريف ومقارباته املنهجية ومنظوراته التقليدية تجاه الحياة الحرضية.

املحيل  للمجتمع  واملتغري  العابر  املفهوم  الجزء  هذا  يف  الثاين  الفصل  يعالج 

بدالً  والتكنولوجيات،  الرقمية  الفضاءات  أن   Evans إيفانز  وتزعم   .community

من أن تصبح أدوات تحولية لألشكال الجديدة للمجتمع الكوين، فإنها استنسخت 

التشكيالت والشبكات االجتامعية قدمية العهد. وتعالج إيفانز النقاشات املبكرة حول 

االحتامالت املثالية التي يتيحها الفضاء اإللكرتوين لتشكيل املجتمع وتستخدم فكرة 

املجتمع كأداة نقدية إلثارة التساؤالت عن كيف ميكن لعلم االجتامع فهم االتصال 

 computer mediated communication اآليل  الحاسب  بواسطة  يحدث  الذي 

إذا كانت  أنه  إيفانز  بالوسائط. وتزعم  (CMC)، والعالقات االجتامعية املحكومة 

وانتامء  وارتباط  اهتامم  ذات  جديدة  مجتمعات  صاغت  قد  االتصال  تكنولوجيا 

ويف  السائدة.  االجتامعية  والثقافات  واملواقع  الحواجز  أيضا  عزَّزت  فإنها  مشرتك، 

يف  والتحرر  االبتكار  حول  السابق  يف  انتعشت  التي  اآلمال  عىل  اعرتاضها  سياق 

الفضاء اإللكرتوين، تطرح إيفانز تساؤالت مثرية عن معنى املجتمع يف بيئات الرتفيه 

واالستهالك واإلعالن عرب اإلنرتنت، حيث يزداد طمس الحدود الفاصلة بني وسائل 

اإلعالم والرأساملية الرقمية. ويف نقدها للطبيعة املنقسمة و»الهشة« لالتصال عرب 
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اإلنرتنت، تزعم إيفانز أن مهمة علم االجتامع يجب أن تتمثل يف إجراء مزيد من 

 networked التفحص لألشكال الجديدة للنشاط االجتامعي املرتبط بشبكة اإلنرتنت

sociality، والتي كانت املسؤولة عن نقل مفهوم املجتمع إىل الواجهة وتفكيكه.

البنى
السائدة  والهرميات  القوة  وعالقات  الالمساواة  إنتاج  وإعادة  استمرار  إن 

ل موضوعات تتخطى هذه املجموعة، وتركز الفصول يف هذا الجزء عىل البنى  ُتشكِّ

االجتامعية من منظورين هام: الالمساواة البنيوية، ومثال تجريبي عن السبل التي 

تستطيع تكنولوجيات املعلومات من خاللها بلورَة البنى االجتامعية.

يعالج الفصل األول قضية »الفجوة الرقمية« digital divide من خالل زعم أن 

التكنولوجيات، بدال من فتح الشبكات املتاحة لالتصال وتأمني الفرص، تتمتع بالقدرة، 

ل سيايس، عىل خلق الالمساواة يف املجتمع ومفاقمتها. ويف إطار مالحظة  ومن دون تدخُّ

 Van التمييز املفاهيمي بني مجتمع »الشبكة« ومجتمع »املعلومات«، يزعم فان دايك

Dijk أن الشبكات اإلعالمية واالجتامعية، التي تبلور صورة املجتمع، تتمتع بعدد من 

الخصائص البنيوية التي تسهم يف الالمساواة التعليمية واالجتامعية واملادية. ومبا أن فان 

دايك يتناول هذه األشكال من الالمساواة بوصفها محطَّ اهتامم سوسيولوجي كالسييك، 

فإنه يشكك يف رسديات الحداثة التي متيز النقاش حول الفجوة الرقمية بوصفها ظاهرة 

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا. ومن خالل الخوض يف قضايا تأمني التواصل، والبنى 

التي  الرسالة  الفردي individual agency، فإن  القوة، والفعل  االجتامعية، وعالقات 

 ICTs واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  أن  هي  توصيلها  إىل  الفصل  هذا  يسعى 

ق الالمساواة القامئة وتعززها. ويف حني أن هذا األمر يشري إىل وجود روابط قوية  تعمِّ

مع االهتاممات السوسيولوجية القدمية، وفئات االختالف البنيوي والدميوغرايف، فإن فان 

دايك يزعم أن التحليل الشبيك network analysis البديل ميكن أن يكون أكرث قيمة يف 

تفسري الالمساواة الالمادية التي توجد يف مجتمع املعلومات.

يستخدم الفصل الثاين مثال أسواق املال بوصفها مرآة ميكن من خاللها دراسة 

املفاهيم االجتامعية للزمن والفضاء والثقافة واإلمكان contingency. ومن خالل 

رشح الطابع التكنولوجي لألسواق، فإن هذا الفصل يتعقب التحوالت السوسيولوجية 
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يف فهم العالقة بني املال واملعلومات، ويزعم أن املال، بوصفه موضوعا للدراسة، ميثل 

مجاال ثريا الستكشاف االرتباطات بني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالقتصاد 

والبنى االجتامعية. ويعتمد باردو غريا Pardo-Guerra عىل مفاهيم البنية والتدفق 

ليؤكد أن األشكال الجديدة للامل تقدم أمثلة مثرية عن كيفية إقحام التكنولوجيات 

يف تنظيم التفاعل وإنتاج املعرفة (املعارف) والتطور املشرتك للمامرسة والتنظيم. 

ويثري هذا الفصل بالنسبة إىل علم االجتامع تساؤالت مواتية عن البنى االجتامعية 

املادية والالمادية، كام يشدد، من خالل استحضار مضمون بعض الفصول األخرى 

الرقمية/التناظرية  الثنائيات  تجاوز  إىل  الحاجة  املجموعة، عىل  املوجودة يف هذه 

التي فشلت يف وصف الفروق التجريبية الدقيقة بني البنى االجتامعية.

استخدام الوسائط
يقدم الفصل األول يف هذا الجزء مثاال عىل كيفية إعادة التكنولوجيا تشكيل 

مشاهدنا اإلعالمية وتغيري دور الفاعلني االجتامعيني social actors يف األشكال 

عىل  واعتامدا   .digital mediation الرقمية  الوسائط  الستخدام  الجديدة 

استخدام املواطن العادي للوسائط االجتامعية، يستخدم ألن Allen وماثيسون 

لعلم  ميكن  التي  الطرق  الستكشاف  للحرب  الصحايف  التحقيق   Matheson

االجتامع أن يفهم من خاللها أوجه التقارب بني الوسائط القدمية والجديدة. ومن 

خالل استقصائهام لثنائية التقارير »االحتفالية« و»االستنكارية« عن التكنولوجيا 

املادية  والجوانب  االجتامعية  االحتامالت  يركزان عىل  فإنهام  الرقمي،  والتوافق 

الستخدام الوسائط التكنولوجية. ومن خالل تناوله لألسئلة التي تخص الجانب 

مثاال  يقدم  الفصل  هذا  فإن  الجديدة،  املادية  والجوانب  والخطورة  االفرتايض، 

ل واملفردات النقدية واألكرث دقة  رئيسا لحاجة علم االجتامع إىل الوصف املفصَّ

من أجل فهم طبيعة التغري التكنولوجي.

املحكوم  املجتمع  الشبكات يف  الجزء عىل طبيعة  الثاين يف هذا  الفصل  ويركز 

بالوسائط mediated society، ويلتقي مع ألن وماثيسون يف االهتامم بإعادة النظر 

فيام نقصده بعبارة »محكوم بالوسائط«، ويدعو إىل إعادة تصور الطرق التي نفهم 

خالل  من   ،Cavanagh كافانا  وتزعم  واالجتامعية.  الرقمية  الشبكات  خاللها  من 
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اإلشارة إىل التاريخ الطويل لعلم االجتامع يف كشف الطرق التي تتشكل أو تتمثل 

فريدة من  اإلنرتنت كعدسة  إىل  النظر  أنه ميكن  االجتامعية،  الظواهر  من خاللها 

نوعها ميكن من خاللها استكشاف الرأساملية املتأخرة late capitalism والرسديات 

االجتامعية.  الشبكات  كل  عىل  ذلك  تعميم  ميكن  ال  أنه  بيد  للشبكات،  السائدة 

وتجدر اإلشارة إىل أن كافانا تشري، يف سياق هذه املجموعة، إىل أن الخطاب الشعبي 

يتمتع بطبيعة مشرتكة عرب املجاالت األكادميية بخصوص التحليل الشبيك، كام تنظر 

يف الطريقة التي ميكن أن يؤدي بها ذلك إىل إثراء البحث السوسيولوجي يف هذا 

املجال. وعىل غرار بعض الفصول األخرى يف هذه املجموعة، تشري كافانا إىل االفتقار 

هذا  عرب  للمصطلحات  اإلجرايئ  التعريف  أساليب  حول  املفاهيمي  الوضوح  إىل 

املجال األكادميي، وذلك عىل الصعيدين املنهجي والتجريبي، ثم تطرح السؤال التايل: 

»ما معنى أن ننظر إىل املجتمع بوصفه شبكة؟« من خالل تفحص مضامني أشكال 

الفهم السوسيولوجي والسوسيوتقني socio-technical للشبكات، فإن هذا الفصل 

التي  األساليب  تصور  إىل  االجتامع  علم  من خاللها  يسعى  التي  الطرق  يف  يبحث 

تتمكن من خاللها الوسائط والبنى الجديدة من الربط بني الفاعلني االجتامعيني.

املامرسات
يعالج الجزء األخري من الكتاب املامرسات االجتامعية يف التعليم والصحة عىل 

املستوى الرقمي. ومبا أنه كان ينظر إليهام تقليديا عىل أنهام بنيتان أساسيتان يف 

املجتمع، فإننا اعتمدنا عىل فكرة املامرسات يف الفحص النقدي للطرق التي أخذ من 

خاللها التغيري واالبتكار التكنولوجي يتحدى، شيئا فشيئا، الفهَم التقليدي للتعليم 

والتعلُّم والرعاية الصحية.

ولقد تناول سيلوين Selwyn يف حينه النقاشات حول دور الدولة واالقتصاد، 

له دور نقدي ميكن أن يؤديه  إذ يزعم أن علم االجتامع  الشخيص،  التعلم  وسبل 

من خالل  أُعيدت صياغتها  والتي  والتعلم،  للتعليم  »الجديدة«  األمناط  تحليل  يف 

الفرد  عىل  املتزايد  التأكيد  عىل  الضوء  سيلوين  ألقى  كام  الرقمية.  التكنولوجيات 

وعىل تجارب التعلم التشاركية والتعاونية واملحكومة بالوسائط والتي تتبع منطق 

الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت للشبكات غري الرسمية إلنتاج املعرفة واستهالكها. 
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يف  التعليمي-التكنولوجي  للتغري  التحولية  الرسديات  يعارض  فإنه  ذلك  رغم  عىل 

واستمراريتها.  والتعلُّم  التعليم  يف  القامئة  املامرسات  تحصني  عىل  الضوء  تسليط 

ويف هذا اإلطار فإن هذا الفصل يلقي الضوء عىل أكرث املوضوعات أهمية يف هذه 

املجموعة؛ فمن املهم جدا بالنسبة إىل علم االجتامع أن يتوقف للتحليل والتأمل، 

بالواقع  ويعرتف  الرقمية،  للتكنولوجيات  والبائسة  املثالية  املقاربات  ويتجاوز 

الفوضوي للتأثريات واملامرسات والبيئات السوسيوتقنية املتغرية.

ويف الفصل الثاين من هذا الجزء ُيْسَتعرض أحد مناذج هذا الواقع الفوضوي عندما 

تسلط كيفيتز Kivitz الضوء عىل الطبيعة املتنوعة واملتنازع عليها والجامعة ألكرث 

من تخصص أكادميي ملا يسمى »الصحة اإللكرتونية« e-health. وبإجراء مقارنة بني 

الرؤية الطبية والرؤية السوسيولوجية، تثري كيفيتز قضايا مشابهة لتلك التي أثارها 

الصحة  سياق  ويف  واستهالكها.  املعلومات  إلنتاج  الجديدة  النامذج  حول  سيلوين 

فإن ذلك يفرض تساؤالت حول الفعل، والثقة، والقوة، والخربة يف وقت تشهد فيه 

املريض تحديات من  الطبيب واملريض ونظرية دور  تقليديا بني  املعروفة  العالقة 

خالل النامذج الجديدة للبحث عن املعلومات الصحية عرب شبكة اإلنرتنت.

لعلم  قدمت  قد  واملرض  والصحة  اإلنرتنت  عن  األبحاث  أن  كيفيتز  وتزعم 

الطرق  إىل  وتشري  التقليدية،  دراسته  موضوعات  تقييم  إلعادة  فرصا  االجتامع 

ومن  وفهمه.  الصحي  املجال  يف  العمل  ملامرسة  بالوسائط  املحكومة  الجديدة 

ناحية أخرى تعكس كيفيتز تأكيد الفصول األوىل عىل الحاجة إىل مقاربة تتسم 

بقدر أكرب من الحذر والنقد تجاه التجارب والسياقات الخاصة مبامرسات الصحة 

االجتامع  علم  أن  وتؤكد  الرقمي،  املستوى  عىل  بالوسائط  املحكومة  واملرض 

املعارص للصحة واملرض يجب أن يوسع مجال الفاعلني االجتامعيني املعنيني يف 

هذه العالقات والسياقات املتغرية.

لتقييم  واٍع  تأمل  لحظة  بوصفها  املجموعة  هذه  إىل  ننظر  نحن  عام  وبوجٍه 

سلسلة من املزاعم واملزاعم املضادة واملفاهيم يف بحوث اإلنرتنت. ويف حني أنه كان 

هناك العديد من املجموعات واإلسهامات املهمة بخصوص النقاشات حول جوانب 

معينة من اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 

فإن أيا منها مل يعمد إىل متابعة منظمة ملا هو مميز (أو غري مميز) حول استجابة 
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م الحوار املتاح هنا للباحثني فرصًة للتفكري يف دور  علم االجتامع. ونحن نأمل أن يقدِّ

االجتامعية  الجوانب  املستجدة حول طبيعة  النقاشات  الرد عىل  علم االجتامع يف 

تتخللها  التي  البيئات  سياق  يف  وذلك  فيها،  والتأثري  وانتقادها  والتقنية  والثقافية 

.digitally mediated environments التكنولوجيا الرقمية
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الباب األول
العالقات
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سيلفرستون  روجر  مَع  أحٌد  يختلُف  قلَّام 

معظِم  تعرَُّض  أن  عىل   Roger Silverstone

األفراِد ملحتوى وسائل اإلعالم بأشكالها املختلفة 

عىل نطاق شبه عاملي يؤثر بنحٍو خفي يف جزء 

كبري من األفعال االجتامعية واملعتقدات ويقيدها 

أقل  قدر  وهناك   .)Silverstone, 1994: 133(

من اإلجامع بشأن التحديد الدقيق لطبيعة هذا 

التأثري، السيام يف مجال الحياة الشخصية. ويتناول 

والحميمية  االتصال  أشكال  أهمية  الفصل  هذا 

الشخصية.  العالقات  يف  الرقمية  الوسائط  عرب 

القرن  تسعينيات  التي ُنرشت يف  أعاميل  وكانت 

املزاعم  بني  التشابك  فك  إىل  سعت  قد  املايض 

والذاتية  االجتامعي  التغري  بشأن  املتناقضة 

العالقات الشخصية 
واحلميمية والذات يف عصر 

رقمي كوين حمكوم بالوسائط

»عندما تستمرُّ العالقاُت عرْب اإلنرتنت 
فرتاٍت  البداية  يف  غرباء  كانوا  من  بني 
مطولة، فإنها يف األغلب تبدأ يف اتخاذ 
خارج  تتطور  التي  الصداقة  شكل 

اإلنرتنت«

11

لني جيميسون

مقدمة



28

علم االجتماع الرقمي

selfhood ونوعية العالقات الشخصية، وإعادة ربط النظرية باألدلة التجريبية. وكان 

 ،Anthony Giddens املتفائلون املشرتكون يف النقاش آنذاك، وميثلهم أنتوين غيدنز

يرون أن العالقات الشخصية تتحول إىل مشاريع أكرث عمقا وتنطوي عىل قدٍر أكرَب 

بالحميمية  الناس إىل االحتامء  الدميوقراطية؛ حيث يسعى  الناحية  التعاون من  من 

يف هذه العوامل املتغرية برسعة. أما بالنسبة إىل املتشامئني، والذين ميثلهم زيغمونت 

باومان Zygmunt Bauman وأولريتش بيك Ulrich Beck، فإن قوى التغري الرسيع 

املذكورة كانت تعمل عىل تآكل العالقات الشخصية، فتجعل الحميمية مبتذلة وتافهة 

املناقشات  املبالغ فيها عىل  املتفائلة واملتشامئة  املواقف  للغاية. كام تسيطر  وهشة 

املتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية والحياة الشخصية اليومية، ويف كلتا الحالتني ُتقَحم 

النظريات الخاصة بالذاتية والتغري االجتامعي. 

الحديثة«  املجتمعات  يف  الشخصية  العالقات  »الحميمية:  كتاب  ُنرش  عندما 

الجنس  مواضيع  أن  من  فيها  الكاتب  اشتىك  له  نقدية  مراجعة  ظهرت  مرة،  أوَل 

 computer-mediated الحاسوبية  واالتصاالت   cybersex اإللكرتوين  الفضاء  عرْب 

عن  بإسهاب  املراجعة  تلك  كاتب  تحدث  كام  منه.  ُحذفت  قد   communication

الفرصة الضائعة، وهي أن الكتاب كان ينبغي أن يتناول التكهنات الشائعة من ناحية، 

مثل »الرتاجع املحتمل ملامرسة الجنس عرب التالمس الجسدي واكتساب الجسد أبعاًدا 

جديدة«، وتراكم األدلة الجديدة بشأن تأثري اإلنرتنت يف الحياة الشخصية من ناحية 

تشري  البيانات  »أن  إىل  األمثلة  تقديم  خالل  من  املراجعة،  كاتب  أشار  وقد  أخرى. 

بالفعل إىل أن التواعد عرب اإلنرتنت cyber-dating ميكنه تقليل خطر األذى العاطفي 

الذي تتعرض له الفتيات« )Stevenson, 1999: 849(. ويف الوقت نفسه كان هناك 

النوع  و»إشكالية   ،queer theory الجنس  أحرار  نظرية  بشأن  الصمت  عىل  تباٍك 

gender trouble«، والتنظري ملا بعد الحداثة، ورمبا كان ذلك يشري أيضا إىل الطريقة 

املناسبة لتحليل االتصاالت  النظرية  التي كان ينظر بها كاتب املراجعة إىل األدوات 

باستخدام الحاسوب. يف ذلك الوقت، وعىل الرغم من أنني كنت مهتام بهذه التيارات 

النظرية، فإنني كنت أنفر بقوة من أخذ التكهنات املثرية بشأن الجنس اإللكرتوين عىل 

محمل الجد. كام كنُت أرى أن مجموعة األدلة التي تتناول بالتفصيل تأثري االتصاالت 

الحاسوبية يف العالقات الشخصية باعتبارها واهية نوعا ما، سواء بصفة عامة أو فيام 
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يتعلق باملثال املحدد بشأن التواعد عرب اإلنرتنت. ورمبا كنُت أزعم أيضا أن القضايا 

الضمنية املحيطة بالنوع، والجنسانية، والهوية، والتجسيد، والثقة قد ُتنوِولت بالتأكيد 

وبنحٍو موسع يف جميع أنحاء الكتاب، جنبا إىل جنب مع العالقة بني الخطاب واملامرسة 

اليومية، باعتبارها أحد جوانب موضوعي املتعلق بالحميمية. وعىل الرغم من ذلك 

التطرق رصاحًة إىل  فقد كان كاتب املراجعة أساسا عىل حق؛ حيث إنه كان يجب 

أسئلة نظرية أكرث تحديدا بشأن الدور الذي تضطلع به تكنولوجيات العرص الرقمي 

يف تحوالت العالقات الشخصية والحميمية والذات. وباملقارنة مع ما كان عليه الوضع 

يف العام 1998، فإنه من األسهل االضطالع بذلك اآلن بسبب وجود مجموعة أكرب من 

.)Valentine,2006( البيانات التجريبية ذات الصلة للمساعدة يف تقديم اإلجابات

النظرية والتاريخية األوسع نطاقا  الحميمية مع املخاوف  الجدل حول  ويتالقى 

مثل: التصورات املتعلقة بالذاتية و»الذات« وبطبيعة التغيري االجتامعي. ويف القسم 

األول أؤكد أن التفسريات التفاعلية الكالسيكية للذات، مع بعض التجديد، ميكن أن 

تظل مالمئة لألغراض النظرية يف العرص الرقمي، عىل الرغم من أنها - أي الذات - 

تبدو وكأنها تتجاهل العالقات الشخصية وجها لوجه باعتبارها رضورات وجودية. كام 

أتطرق إىل االنسجام األفضل كام يبدو بني »مجتمع الشبكة« والتأكيد النظري عىل 

الذوات التي تتشكل بواسطة الخطاب وليس من خالل العالقات. ويف القسم الثاين 

أعود إىل التحليل السابق للكيفية التي يقوم بها األشخاص بإنشاء العالقات الحميمية 

محكومة  وتكون  معها  ترتافق  التي  التفاعالت  يف  النظر  إلعادة  عليها  والحفاظ 

بالوسائط الرقمية عىل صعيد مامرسات الحميمية )Jamieson, 2011(. ويف األقسام 

األخرية، ألقي نظرة رسيعة عىل األدبيات التجريبية، بدءا بتلك التي تتناول العالقات 

التي  تلك  إىل  أنتقل  ثم  الرقمية،  الوسائل  خالل  من  وتكوينها  تخيلها  يحدث  التي 

تتحدث عن تدخل الوسائط الرقمية بالعالقات التي تتمتع يف الوقت نفسه بسجل 

من اللقاءات املبارشة وجها لوجه.

التنظري للذات يف العرص الرقمي
التفاعل وجها لوجه face-to-face interaction والعالقات الشخصية  يحتل 

 ontology الوجود النفس، وكذلك يف علم  مكانة متميزة يف مختلف فروع علم 
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 symbolic الرمزية  التفاعلية  بتقاليد  املرتبَطني   epistemology املعرفة  وعلم 

 Phenomenology )Schutz, وعلم الظواهر interactionism )Mead, 1934(

شعور  عنها  ينتج  لوجه  وجها  واملستمرة  املكثفة  االتصالية  فالتفاعالت   ،1932(

معياريا  منظم  اجتامعي  بعامل  اإلحساس  عىل  فضال  واالستقاللية،  بالفعل  الذات 

ترتكز عليه الذات. ويرى ميد Mead أن التفاعل مع اآلخرين املجسدين يف الطفولة 

هو الذي ينتج عنه حوار داخيل مع »اآلخر املعمم« genrelised other. فأهمية 

التفاعل الجسدي والعاطفي من أجل رفاهية األطفال وأهمية الحفاظ عىل األمن 

الوجودي تحظى بالقبول عىل نطاق واسع يف العلوم االجتامعية، وتظهر جليا يف 

علم النفس، حيث يعاين الناس رضرا طويل املدى إذا كانت طفولتهم تفتقر إىل 

واحدة أو أكرث من عالقات الحب التي توفر االتصال الجسدي والرعاية املصحوبة 

باالهتامم. )ُيستخدم األمن الوجودي هنا مبعنى أمن اإلحساس بالذات والثقة يف 

استمرارية وجود املرء يف العامل. ومن املعروف أن هذا املصطلح اسُتخدم أول مرة 

النفس  وعلم  النفيس  الطب  مجاالت  اعتمد عىل  الذي   ،)1984( غيدنز  قبل  من 

 .Sullivan )1955( وسوليفان   Erikson )1963( إريكسون  والسيام  التحلييل، 

مخترص  بشكٍل  اقُتبس  كام   ،Laing )1960( لينغ  عند  أساسيا  مفهوما  كان  وقد 

من قبل غيدنز، الذي أُعيد تقييم إسهاماته يف مجال علم االجتامع أخريا من قبل 

سكوت Scott وثورب )Thorpe )2006. ويستمر العديد من العلامء االجتامعيني 

املعارصين الذين يكتبون عن الذاتية أو الحياة الشخصية أو كلتيهام يف االعتامد 

عىل علم النفس التحلييل والتفاعلية الرمزية وعلم الظواهر، حتى لو بنحٍو انتقايئ 

وليس حرصيا. وعىل مدى العقود املاضية، رُشحت رؤاهم األساسية وأُضيف إليها 

من خالل مقاربات أخرى أكرث اهتامما بقضايا النوع االجتامعي والقوة والالمساواة. 

واألصدقاء  العائلة  مع  عاطفيا  واملشحونة  واملستمرة  املبارشة  العالقات  والتزال 

الذين يعيشون معا أو يوجدون معا يف أغلب األحيان تتمتع بأهمية كبرية يف بعض 

فروع النظريات املعارصة، عىل اعتبار أن هؤالء يشكلون الفئة األبرز من »األشخاص 

اإلحساس  بلورة  يسهمون يف  الذين   significant others املرء«  حياة  املهمني يف 

أقل من  بدرجة  األشخاص فيحظون  بقية  أما  الطفولة،  بالذات، السيام يف مرحلة 

الشخصية  العالقات  كانت  وإذا   .Berger and Luckmann, )1966( األهمية 
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الوجود  فرضيات  فهل  الرقمية،  الوسائط  قبل  من  للتدخل  متزايد  بنحٍو  تتعرض 

املشرتك هي التي تحتاج فقط إىل التعديل، أو أن ذلك يشري إىل الحاجة إىل فك 

الرتابط نظريا بني تكوين الذات والعالقات الشخصية املبارشة؟ 

إن األهمية النظرية للعالقات املبارشة بني األشخاص بالنسبة إىل تشكيل الذوات 

العملية  التطبيقات  بعض  بفضل  شك  موضع  أصبحت  قد  االجتامعية  والعوامل 

التاريخية  الفرتة  ُبنيت عىل تحليل  التي   Michel Foucault ألعامل ميشيل فوكو

املمتدة منذ عرص التنوير، ما يعني أنها سبقت الثورة الرقمية بفرتة طويلة. وعىل 

الرغم من أن األنشطة العملية لآلباء الذين يعتنون باألطفال تظهر يف وصف فوكو 

 social production of االنضباط  ذاتية  لألجسام  االجتامعي  لإلنتاج   Foucault

)self-disciplined bodies )Foucault,1978 فإن الجانب املتعلق بتنظريه، والذي 

كان له تأثري خاص، يتمثل يف توصيفه لقدرة الخطاب عىل تشكيل الذوات، والسيام 

الخطاب باعتباره معرفة غري متحيزة وموضوعية وناجمة عن الخربة، وهو موضوع 

تناوله نيكوالس روز )Nicholas Rose )Rose, 1966. ويقود روز نوعا من التنظري 

الذي يقوم فيه الخطاب املحكوم بالوسائط، وليس العالقات بني األشخاص، بالتصدي 

بقوة لتشكيل الذوات، ولهذا فهو ليس يف حاجة إىل الفصل بني تلك الدائرة الداخلية 

من األشخاص املقربني الذين ُيعرفون بـ »األشخاص املهمني« وبني »األشخاص األقل 

أهمية«. وعادة ما يتفادى مستخدمو هذا النوع التمييز بني العمليات التي تخلق 

أدوات اإلحساس بالذات يف مرحلة الطفولة املبكرة وعملية حفاظ املرء عىل طبيعته 

يف مرحلة البلوغ.

املوضوع  هذا  يف  كتب  الذي   ،Manuel Castells كاستيلز  مانويل  ربط  وقد 

باري  عليها  أطلق  التي  العالقات  بنمط تشكيل  اإلنرتنت  بالتزامن مع روز، ظهوَر 

 )Wellman et. al., »فيام بعد اسَم »الفردية الشبكية Barry Wellman ويلامن

)2006. وعرَّف كاستيلز »الفردية« بوصفها مشاريع وعالقات ذاتية التوجيه )وليست 

املالمئة  التكنولوجيا  اإلنرتنت  »تجد يف  أنها  إىل  التقاليد(، مشريا  موجهة من خالل 

لها للتعبري والتنظيم« )xxx–xxxi :2002(. ويشري مصطلح »الفردية الشبكية« إىل 

حدوث تحول تاريخي يف التأكيد الذي انتقل من الوالءات طويلة املدى بني العائلة 

انتشارا  الشبكات االجتامعية األكرث  القامئة عىل املكان إىل  واألصدقاء واملجتمعات 
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وتغريا. إن التعارض التلقايئ الضمني بني الوالءات لطبيعة أكرث رسوخا عىل مستوى 

مفتوحة  قدمية  مناورة  عن  عبارة  هو  »الفردية«  من  خاص  شكل  وبني  العالقات 

للتحدي عىل املستويني النظري والتجريبي )Jamieson, 1987, 2005(. وال يعترب 

بعدم  املتعلقة  النظرية  ترصيحاتهام  يف  روز  مثل  راديكاليني  ويلامن  وال  كاستيلز 

أهمية العالقات الشخصية املبارشة، لكنهام أوضحا أن شبكة اإلنرتنت ساعدت يف 

نحو  وتوجيهه  القوية  الروابط  بعيدا عن  واالجتامعي  الفردي  النمو  تركيز  تحويل 

الروابط الضعيفة )Granovetter, 1973(. ويف تركيزه عىل الشبكات، فإن ويلامن 

قلام يكرتث بكيفية اكتساب قدٍر كاٍف من األمن الوجودي من أجل تحضري الناس 

لالتصال النشط باإلنرتنت ليتمكنوا من »االزدهار، أو حتى البقاء عىل قيد الحياة 

بنحٍو مريح«، نظرا إىل أنه ال ميكن التعويل عىل اضطالع أي جامعة أو جريان أو 

.)Wellman et. al., 2006: 164-165( »عائلة بـ »العناية باألشياء من أجلهم

لقد كانت رؤية فوكو Foucault لتشكيل الذوات من خالل فرض الرقابة الذاتية 

عىل  والجنسانية،  للنوع  االجتامعي  للبناء  النسوية  التقارير  مع  منسجمة  األداء  عىل 

الرغم من أن هذه التقارير ُكتبت وفق التقاليد النظرية التي تؤكد التفاعل يف العالقات 

الحميمة واملبارشة بوصفها محطات رئيسة للتواصل االجتامعي، بدال من التوجه نحو 

 fluidity of الذوات  مرونة  مختلف عىل  تركيز  برز  كام  بالوسائط.  املحكوم  الخطاب 

 Judith Butler بتلر  جوديث  للباحثة  الفلسفي  العمل  يف  واألداء  والهويات   selves

اجتامع  علم  التفاعلية. ومن خالل  التقاليد  بهذه  ُيذكر  اعرتاف  أي  )1990(، من دون 

املعرفة العلمية، ربطت دونا هارواي Donna Haraway بني املرونة الراديكالية للذات 

والتطورات التكنولوجية يف إعالنها الذايت بأنها عبارة عن »كائن سايبورغ« cyborg)٭(، 

النسوي  األداء  أجل  من  التكنولوجيات  توفرها  التي  القدرات  تسخري  إىل  دعوتها  ويف 

)Haraway,1997; Wajcman, 2004(. وال تعود العالقات الحميمة واملبارشة تحظى 

يف  أهميتها  تبقى  حيث  الذوات،  عن  الكتابة  من  الجزء  هذا  يف  ُتذكر  نظرية  بأهمية 

التجربة املعيشة بعيدة عن األنظار نظرا إىل أن االهتامم قد انتقل إىل الجانب املعزز 

تقنيا واملحكوم بالوسائط.

)٭( كائن سايبورغ إنسان مسريَّ آيل يتكون من مزيج من واقع اجتامعي وقصص خيالية. ]املرتجم[.
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رين الذين لهم موقف معتدل بني هذه املواقف ويعرتفون  ويوجد كثري من املنظِّ

بقوة الخطاب املحكوم بالوسائط يف صياغة الهويات املتعددة واملتغرية من دون إنكار 

أهمية العالقات الحميمة واملبارشة بالنسبة إىل األمن الوجودي. ومن املمكن االعرتاف 

بالفضل للتفاعلية الرمزية أو لعلم الظواهر واالنتباه لقوة الخطاب، ومن أمثلة هؤالء 

عامل النفس االجتامعي بيرت هيويت )Peter Hewitt )2007 واملؤلفة النسوية دورويث 

سميث )Dorothy Smith )1987. ويشري املدافعون عن التقليد التفاعيل إىل أنه ليس 

من الرضوري أن يؤول هذا التقليد بشكل يتعارض مع مرونة الذوات. وميكن العثور 

عىل اإلحساس بالذات بوصفها مرنة ومجزأة يف أعامل ميد: »يرى ميد ومعظم الذين 

يتبعون هذا التقليد أن هناك أنواعا مختلفة من الذوات التي تتطابق مع مختلف أنواع 

 .)Mead, 1962: 142; Holmes, 2010: 145( املختلفة«  االجتامعية  األفعال  ردود 

 ،Luckmann )1966( ولكامن Berger وهذا يتامىش مع الكتابات التفاعلية لدى برغر

بشأن الخطاب املحكوم بالوسائط الذي يشكل جزءا من »األشخاص الذين ليس لديهم 

بالذات، ورمبا هذا  اإلحساس  الحفاظ عىل  يؤدون دورا داعام يف  والذين  تأثري قوي« 

إعادة تنشيط »اآلخر املعمم« )Holdsworth and Morgan, 2007(. وهذا  يشمل 

 Morley الذي يجسده تحليل موريل الدراسات اإلعالمية،  النوع من  يتالءم مع ذلك 

الشخصية  العالقات  بأهمية  يقر  والذي  املنزلية،  الرتفيه  ووسائل  للتلفزيون   )1986(

لكيفية تناغم الناس مع الخطاب املحكوم بالوسائط وسامعه وتفسريه. ولكن إذا انضم 

د إىل »األشخاص الذين ليس لديهم تأثري قوي«،  الخطاب املحكوم بالوسائط وغري املجسَّ

لها  التي يتخيل بها جميع األطراف عالقاتهم ويخططون  الكيفية  فإنه قد يتسلل إىل 

الرغم من ذلك، فإن »األشخاص املهمني يف حياة املرء«، والذين يقيم  ويؤدونها. عىل 

الرئيس. لكن يف العرص  معهم عالقات متجسدة وشخصية، يستمرون يف تأدية الدور 

الرقمي، فإن طريقة أداء هؤالء »األشخاص املهمني« لدورهم تشمل االتصال املحكوم 

.co-present interaction بالوسائط باإلضافة إىل التفاعل املقرتن بالوجود املشرتك

التنظري للحميمية يف العرص الرقمي
 pure relationship )1990, النقية«  »العالقة  مصطلح  غيدنز  أنتوين  استخدم 

الحميمية«  »اإلفصاح عن  بـ  أِصُفه  ما  القامئة عىل  العالقات  لوصف   1991, 1992(
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الذات، وتقاسم األفكار  disclosing intimacy، وهي جدلية لإلفصاح املتبادل عن 

تعتمد  العالقة  استدامة  ألن  »نقية«  مصطلح  غيدنز  واستخدم  الداخلية.  واملشاعر 

فقط عىل رغبة املشاركني يف االستمرار بسبب املتعة املتبادلة فيها. وال تعطي عنارُص 

التي  العالقات  به  تتميز  الذي  املادي  للتعايش  أفضلية  أيَّ  ذاتها،  التعريف، يف حد 

تكون وجها لوجه. فهي يف جوهرها تشري إىل حميمية الذات وليس حميمية الجسد 

عىل الرغم من أنها ميكن أن تتعزز من خالل الحميمية الجسدية. ومن املمكن نظريا 

مامرسة اإلفصاح عن الذات عرب اإلنرتنت، بواسطة التكنولوجيا الرقمية، إما من خالل 

يف  الحميمية  تطوير  خالل  من  وإما  الغرباء،  بني  الحميمية  من  عابر  شعور  توليد 

عالقة قامئة بالفعل وكانت قد بدأت بالوجود املشرتك. وعندما تستمر العالقات عرب 

اإلنرتنت بني من كانوا غرباء يف البداية فرتاٍت مطولًة، فإنها يف األغلب تبدأ يف اتخاذ 

شكل الصداقة التي تتطور خارج اإلنرتنت )Chan and Cheng, 2004(، ولكن هذا 

التقارب غالبا ما ينطوي عىل تبني وسائل تواصل إضافية خارج السياق الرقمي األويل 

)Baym, 2010(. تشري األبحاث إىل أن اإلفصاح املتبادل عن املشكالت الشخصية يف 

 .)Miyata, 2002( البيئات اإللكرتونية املنشأة لهذا الغرض يوفر دعام عاطفيا فعليا

ومع ذلك، وكام بينُت باستخدام األدلة البحثية عن الحياة اليومية لألصدقاء واملحبني 

واألزواج والعائالت واألقارب )Jamieson 1998 ،1999 ،2005(، فإن »العالقة النقية« 

توجد يف الحديث عن العالقات بنحٍو أقوى مام يوجد يف العالقات االعتيادية. ففي 

الحميمية،  لتثبيت  الوحيدة  الطريقَة  املتبادل  اإلفصاح  ُيعترب  ال  االعتيادية  العالقات 

وقد ال يكون دامئا طريقة كافية للحفاظ عىل عالقة حميمة. باإلضافة إىل ذلك، وعىل 

ذاَت  تكون عالقاٍت حميمة  أن  ُبعد ميكن  تتكون من  التي  العالقات  أن  الرغم من 

مغزى، فإن الوجود املشرتك ُيعترب، بالنسبة إىل بعض الطرق التي يولِّد بها األشخاص 

الحميمية، جانبا أكرث أهمية من »اإلفصاح عن الحميمية«، مثلام يحدث عندما مييض 

األشخاص الوقت معا ويهتمون بعضهم ببعض من خالل األفعال العملية ويظهرون 

املودة جسديا.

أحد أشكال الوجود املشرتك، والتي ُتعدُّ مامرسة للحميمية يف حد ذاتها، تتمثل 

الوجود  هذا  مينحها  التي  بالبهجة  لالستمتاع  معا  الوقت  بعض  قضاء  اختيار  يف 

لها يف الوقت ذاته. كام أن  املشرتك. فالوجود معا ميكن أن يعربِّ عن الحميمية ويفعِّ
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إعطاء األولوية لهذا الوقت وتفضيله عىل بقية األوقات والسعي إىل جعله »أجمل 

األوقات« هي جميعها طرق للتعبري عن الحميمية. وميكن أيضا أن يزداد الشعور 

أن  املشرتك ميكن  الوجود  أن  معا، فضال عىل  الوقت  بالحميمية من خالل متضية 

أو  الحميمية،  العالقة  الحميمية، مثل اإلفصاح عن  يفيض إىل مزيد من مامرسات 

القيام بأفعال عملية تنم عن االهتامم. وتكشف األبحاث ذات الصلة عن حاالت 

يدعي فيها األزواج املَحبة واملعرفة املشرتكة والتفاهم املتبادل العميق، عىل الرغم 

بينهم  تدور  التي  األحاديث  وأن  التحدث،  إىل  يحتاجون  قلام  أنهم  مالحظة  من 

قليلة جدا. مثل هؤالء األزواج يتواصلون بالنظرات ولغة الجسد والروتني اليومي 

املشرتك وأفعال الرعاية العملية. إن عمق التعاطف والحب الذي يصل إليه بعض 

األزواج من خالل الوجود الجسدي املشرتك، عىل الرغم من قلة الكالم املتبادل فيام 

بينهم، يبدو مستبعدا أن ُيستنسخ »بصمت« أخرى يف ظل وجود مشرتك افرتايض 

أو  »النكزة«  مثل  اإللكرتونية  والهدايا  اإلمياءات  مخزون  يعتمد عىل  مجسد  وغري 

شبكات  مواقع  تقدمها  التي  العديدة  »إرسال...«.  خيارات  أو  الحب«  »مشاركة 

استخدام  تطوير  يؤدي  وقد  بها.  املرتبطة  املحاكاة  وألعاب  االجتامعي  التواصل 

الرموز التعبريية، مثل الوجوه املبتسمة التي ُطورت لُتستخدم يف الرسائل النصية، 

النصية والربيد  الرسائل  إىل إضافة إحساس وعمق عاطفي بني املحرتفني يف مجال 

اإللكرتوين )Barker, 2007( ولكن يبدو مستبعدا أن يكون لها مفعول كبري وحدها. 

فهذه اإلمياءات الرقمية التزال تبدو محدودة مقارنة بالفرص التي تفيض إىل تطوير 

شعور لدى الناس بأنهم يعرفون بعُضهم بعضا بعمق، والتي ُتتاح لفئة قلييل الكالم 

الذين يعيشون بتعاطف واهتامم جنبا إىل جنب. إن متضية الوقت معا باستخدام 

الوسائط الرقمية قد يضاهي إىل حد ما بناء عالقة من خالل متضية الوقت معا عرب 

الوجود املشرتك، ولكن من غري املحتمل أن يؤدي ذلك إىل الشعور بالحميمية من 

دون اإلفصاح عرب وسائل التفاعل التي تتضمن الحديث، مثل غرف الدردشة والربيد 

اإللكرتوين واملهاتفة عرب اإلنرتنت.

هناك عدة أنواع من العالقات التي ميكن بناء الحميمية فيها والحفاظ عليها 

من خالل بعض األفعال العملية املتمثلة يف االهتامم باآلخرين، أو تلبية احتياجاتهم 

يف  املتمثلة  العملية  األفعال  بني  التنسيق  املمكن  ومن  معهم.  األشياء  تقاسم  أو 
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العناية بشخص ما وبني التعبري عن االهتامم بهذا الشخص عرب اإلنرتنت. عىل سبيل 

املثال تتحدث بارينياس )Parreñas )2005 عن األمهات الفلبينيات الاليت يعشن يف 

الخارج ويوفرن الرعاية االقتصادية والعاطفية ألطفالهن الصغار والبالغني يف موطنهم 

األصيل من خالل وضع األموال يف حسابات مرصفية مشرتكة، وإجراء مكاملات هاتفية 

روتينية، وإرسال الرسائل النصية االعتيادية والطرود املحملة بالهدايا واالحتياجات 

الرضورية اليومية. كام تقدم الدراسات املتعلقة بالعائالت التي تعيش خارج حدود 

بلدانها أمثلة عىل األشخاص الذين يقدمون الرعاية لألقارب املسنني من مسافات 

بعيدة. لكن من الواضح أن العالقات التي تنشأ من ُبعد لديها إمكانات محدودة 

لتقديم الرعاية العملية مبارشة. ففي الحاالت التي يأمل فيها الناس الحصوَل عىل 

مساعدة عملية أو يرتقبون مثل تلك املساعدة، فإن العجز عن الحضور لتقدميها قد 

يؤدي إىل تقويض الحميمية التي التزال املامرسات األخرى تنجح يف الحفاظ عليها. 

معنى  بكل  »الحضور«  أقوى،  وبنحٍو  يتطلب،  العالقات  لبعض  الثقايف  التأطري  إن 

الكلمة. عىل سبيل املثال لطاملا هددت املفاهيم الذكورية بشأن السلوك املناسب 

رعاية  يف  املهاجرات  الفلبينيات  األمهات  جهود  بتقويض  الصالحات«  »األمهات  لـ 

أطفالهن من مسافة بعيدة.

االتصال الجسدي يتطلب بالرضورة الوجود املشرتك. فاللمس ال يحدث دامئا يف 

سياق عالقة حميمية، وميكن بالطبع أن يكون عنيفا ومؤذيا. ومع ذلك غالبا ما يشري 

القرب واللمس الجسدي إىل مظاهر أخرى من الحميمية ويكمالنها، مبا يف ذلك طرق 

أخرى إلظهار االهتامم ومنحه. عىل سبيل املثال ميكن أن يكون التعبري عن الحميمية 

العاطفية من خالل العناق الذي ينم عن الحب أو عرب مزيد من اللمسات العابرة 

التي تعربِّ عن االرتياح. وهناك العديد من العالقات املشحونة عاطفيا التي تنطوي 

الصغار  األطفال  بني  العالقات  عىل  ينطبق  وهذا  الجسدية.  الحميمية  عىل  حتام 

وأولياء أمورهم، أو املعتنني الرئيسني بهم. وعرب عديد من السياقات الثقافية، فإن 

مفهوم »األم الصالحة«، ويف بعض األحيان، »األب الصالح« يعني الوجود الجسدي 

إلعطاء العناق الودي لألطفال واالهتامم العميل. وعندما يحتاج الناس إىل االهتامم 

من  بالجسد  العناية  عن  تنم  التي  العملية  األفعال  وتقديم  تلقي  فإن  الجسدي، 

دون أي عناية بالشخص ميكن أن ُينظر إليه باعتباره يثري املشاكل من قبل الشخص 
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 Urry )2002( وُيذكرنا أوري .)Twigg, 2000( املعتني واملعتَنى به عىل حد سواء

إمكانات  زيادة  الحميمية، من خالل  تطوير  واللمس يف  البرصي  التواصل  بأهمية 

الرقمية  الكامريات  تسمح  عندما  وحتى  الثقة.  تطوير  وتسهيل  املتبادل  االهتامم 

خالل  من  الحقيقي  الوقت  يف  بعضا  بعُضهم  يرى  بأن  للناس  بالشبكة  املتصلة 

الحديث عرب اإلنرتنت، فإن عمليات »التعرُّف« عىل شخص آخر باستخدام الوسائط 

الرقمية تشوبها عيوٌب واضحة مقارنة بالعالقات املبارشة. كام تنطوي الثقة باآلَخر 

غري املريئ عىل قدٍر أكرب من املشاكل، وهو ما تحذر منه عادًة التعليامُت بشأن آداب 

التعامل عىل اإلنرتنت netiquette )انظر أيضا: الدراما الوثائقية »سمكة القرموط« 

شوملان  وأرييل   Henry Joost جوست  هرني  إخراج  من   ،2010 العام   ،Catfish

.)Ariel Schulman

ويف بعض األحيان ُتستخدم الحميميُة عىل سبيل التلطيف اللغوي لإلشارة إىل 

االتصال الجنيس. إن العالقة الجنسية املثالية النموذجية التي ُيحتفى بها يف الثقافة 

اسُتخدم  وقد  »العالقة«.  يف  والعاطفية  الجسدية  الحميمية  بني  تجمع  »الغربية« 

يقترص  بدأ  ولكنه  جدا،  فضفاض  بنحٍو   Cybersex اإلنرتنت  عرب  الجنس  مصطلح 

شيئا فشيئا عىل األشخاص الحقيقيني الذين ينخرطون يف التفاعل الجنيس والشهواين 

بعضهم مع بعض، حيث يكون ذلك يف أغلب األحيان عبارة عن محاكاة ألحاديث 

الجنس، ويف الوقت الحقيقي غالبا ما ينطوي ذلك عىل استخدام البيئات املعدلة 

 )Attwood, 2009, Daneback et بواسطة الكمبيوتر واملعدة بوضوح لهذا الغرض

)al., 2005, Waskul, et al, 2000, Waskul, 2002. وعىل الرغم من عدم وجود 

 sex-related Web أرقام دقيقة بشأن استخدام الشبكة ألغراض مرتبطة بالجنس

use، فإن األدلة تشري إىل أن استخدامها األفالم اإلباحية والبحث عن رشكاء ملامرسة 

الجنس بنحٍو شخيص يفوق إىل حد كبري استخدامها من أجل »الجنس عرب اإلنرتنت« 

)Daneback et al., 2007, 2007( ، لقد تم تأمني صناعة للجنس مباليني الجنيهات 

عرب اإلنرتنت، وهي تشمل توسعا هائال يف املامرسات الجنسية التجارية والتي كانت 

 )Altman, 2001; Bernstein, اإلباحية  واملواد  البغاء  السيام  قبل،  من  سائدة 

)Jeffreys, 2008 ;2007. كام وفرت اإلنرتنت فضاءات جديدة من أجل البحث عن 

»رشيك«، سواء التخاذه خليال )جنسيا( عىل املدى القصري، أو رشيك حياة محتمال 
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 )Jagger, 2001, 2005, Lawson and Leck, 2006; McKenna, 2007; Pascoe,

)Whitty and Carr, 2006 ;2009. وكام سرنى يف القسم التايل أيضا، فإنه ال توجد 

أي عالمات ألشكال من مامرسة الجنس تتدخل فيها الوسائط الرقمية تهدد بتغيري 

شكل العالقات الجنسية »التي تنطوي عىل التالمس الجسدي« أو باإلحالل محلها.

تأثري الوسائط يف الحياة الشخصية وتغيريها:
 تخيُّل الحميمية والبحث عنها

ُتَعد قصص الحب الرومانيس واحدة من أكرث القصص املستمرة واملنترشة حول 

انتشارا كونيا يف ثقافة  لها  القدمية والجديدة  الحياة الشخصية. وتشهد اإلصدارات 

يفوزون  الذين  البارعني  الرجال  من  التقليدية  املهيمنة  فالنسخة  اإلعالم.  وسائل 

بدائل  عليها  تطغى  أصبحت  باالمتنان  يشعرن  الاليت  النساء  من  والجنس  بالحب 

ر  تخريبية. وتحليل هذا املحتوى من الرسائل، عىل سبيل املثال، والطرِق التي ُيصوَّ

حد  يف  يخربنا  ال  وبوليوود،  هوليوود  من  خرجت  قصص  والجيل ضمن  النوع  بها 

التلفزيون،  عن   )1986( موريل  قال  وكام  الشخصية.  العالقات  يف  تأثريها  عن  ذاته 

الناس  الذي يتكون لدى  التلفزيون، أو اإلحساس  فإنه ال ميكن فهم منط مشاهدة 

من خالل ما يشاهدونه، خارج السياق االجتامعي والتفاعالت واألنشطة واألحاديث 

التي ترافق عملية املشاهدة. وال ميكن إنكار أن محاور القصة املهيمنة هي مصدر 

الخاصة  حياتهم  سياق  ِضمن  الناس  معهام  يتعامل  اللذين  واإللهام  للمعلومات 

عند تكوين فهمهم الخاص إلمكانات العالقات الشخصية. فمن غري املمكن نظريا 

استخالص التأثري املحدد للرسائل اإلعالمية مع أن تأثريها معرتف به عىل نطاق واسع. 

أشار  الربيطانيني،  األزواج  بني  والعاطفة  والقوة  النوع  تحليل  املثال، يف  سبيل  عىل 

»الشعبي«  الخيال  قصص  تأثري  إىل   Marsden ومارسدن   Duncombe دانكومب 

 staging the romance الرومانسية«  »العملية  والنساء  الرجال  إدارة  كيفية  يف 

)Duncombe and Marsden, 1995(. وكام تشري مجموعة من األعامل املختارة 

لألفكار  الكوين  »التداول  فإن  األنرثوبولوجيا،  يف  اختصاصيني  ِقبل  من  ُحررت  التي 

مع  العريض  والتوتر  املتواصل  الحوار  »الحديث« هو يف حالة من  للحب  املعارصة 

)Padilla et al., 2007: xxi(. ويشري  والرتابط«  للحب  واملحلية  التقليدية  األفكار 
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مارك باديال Mark Padilla واملؤلفون املشاركون معه إىل أن ُطُرق التصوير املعارصة 

»التقليدية«  للمفاهيم  »مغاير  التجاه  تروِّج  اإلعالم  وسائل  الحميمية يف  للعالقات 

 .)XV: 2007( »للعائلة التي تؤكد دور االلتزام االجتامعي يف استنساخ أنظمة القرابة

التي ُتجَرى داخل النص غالبا ما ُتظهر شكوى  التجريبية  الدراسات  ومع ذلك فإن 

نسوية قدمية بشأن كيفية اضطالع الحب بـ »تجميل« سلطة الرجل عىل املرأة أو 

إعطائها بعدا رشعيا وإنسانيا. وميكن للحوارات التي ُتجَرى عرب الوسائط بشأن الحب 

دة،  والحميمية املتبادلة أن تؤثر يف الجوانب الذاتية، وأن تضع إطارا للقاءات املجسَّ

ولكن هناك حاجة إىل ما هو أكرث بكثري من الوصول إىل القصص الرومانسية من أجل 

تغيري عالقات القوة جذريا والتي ُأضِفي عليها الطابُع املؤسيس يف تقسيامت العمل 

وتوزيعات املوارد.

وأشار كاستيلز إىل أن تكنولوجيا اإلنرتنت تتمتع بخاصية تعزز الذات املستقلة 

التي تعارض الهرميات التقليدية، مبا يف ذلك العالقات الشخصية األبوية )2007(. 

ويشري التنظري النسوي إىل أن كاستيلز يقلل من شأن الجذور املتعددة لقوة الذكور 

الخاص والعام  املجالني  الجنسني بني  املساواة بني  تتنقل مقاومة  أن  إمكانية  ومن 

)Walby, 1997(. ومازالت األبحاث املتعلقة بالعالقات الرومانسية والجنسية بني 

الشباب البالغني، حتى يف السياقات الوطنية التي تروِّج للمساواة بني الجنسني، تربز 

صورة ملتبسة إىل حد ما عىل صعيد تغري قواعد السلوك الجنيس التقليدية القامئة 

عىل أساس املغايرة)٭(. وعىل الجانب اإليجايب فقد أتاحت التكنولوجيات الرقمية 

فرصا جديدة ملغازلة الرشكاء الجنسيني املحتملني والتعرف عليهم بعيدا عن أنظمة 

املواعدة األبوية التي َيختار فيها الرجال يف حني تنتظر النساء أن ُيخرَتن. باإلضافة 

للبدء  الشبان والشابات، طرقا جديدة  اإللكرتوين لكل من  االتصال  يتيح  إىل ذلك، 

 يف املغازلة بنحٍو آمن ومراَقب نسبيا )Doring 2000; Miller, 2011( مام يسمح

 )Boyd, 2007; Pascoe, الالمباالة«  و»ضبط  الضعف«  نقاط  عىل  »السيطرة  بـ 

مرحلة  يف  الجنسية  الثقافة  يف  جذري  تحول  إىل  هذا  يؤدِّ  مل  ذلك،  ومع   .2009(

وجدت  املثال  سبيل  عىل   .digital natives الرقميني«  »املواطنني  بني  املراهقة 

)٭( املغايرة )الجنسية( heterosexuality هي نقيض املثلية )الجنسية( homosexuality. ]املحرر[.



40

علم االجتماع الرقمي

عن  املدارس  يف   C J Pascoe باسكو  جيه  أجرتها يس  التي  اإلثنوغرافية،  الدراسة 

املراهقني يف والية كاليفورنيا، أن هناك ثقافة غنية برهاب املثلية وامليل إىل املغايرة 

التقليدية بني الجنسني، وهي ثقافة تدعمها بعض الرتتيبات املؤسسية مثل »الحفالت 

املوسيقية« التي ُتقام يف املدارس )Pascoe, 2007(. اليزال ينتابني شعور بالسخرية 

تجاه »الجنس عرب اإلنرتنت«، وهو ما مينعني من االنجراف خلف موجة الحامس 

تجاه التحرير واالبتكار، الذي يتخطى قوانني الجسد والجنس املتعارف عليه تقليديا. 

فإىل جانب خلق إمكانات جديدة إليجاد الفضاءات اآلمنة والتوزيع املتساوي للقوة 

والعبث بالنوع االجتامعي وتحريره، فإن اإلنرتنت تتيح أيضا إحداث توسع هائل يف 

وسائل إعادة خلق الهرميات التقليدية للجنسانية والنوع االجتامعي.

 وُيعترب الجنس عرب اإلنرتنت قريبا من اإلباحية يف مدى فصله بني الحميمية 

لوجود  أكرب  احتامل  هناك  كان  وإن  الحميمية،  من  األخرى  واألشكال  الجنسية 

استثناءات تفسد هذا الفصل. ويشري عدد قليل من الدراسات البحثية النوعية إىل 

 )Attwood, أنه بالنسبة إىل املشاركني يف التفاعالت الجنسية النصية والتلفزيونية

)Waskul, et al., 2000; Waskul, 2002 ;2009، فإن طمس أسامئهم وعدم وجود 

احتامل ألن ُيتعرَّف عليهم، األمر الذي جعل الجنس عرب اإلنرتنت غري مريئ يف بقية 

حياتهم، كان رشطا مهام للمشاركة وعنرصا من عنارص اإلثارة يف آن معا، مام سمح 

بيد أن هذا كان  الجنسية.  العنان النفعاالتهم  الكبت وبإطالق  بالتخلص من  لهم 

أيضا مبنزلة قيد أقر به الرجال والنساء، نظرا إىل أنه يحدُّ من الحميمية من خالل 

ُيظهر  ما  ِقبل اآلخرين. وعادًة  الحقيقية« من  »الذات  إمكانية معرفة  تقييد مدة 

مع  الوجه،  عدا  يشء  كلَّ  الكامريا،  باستخدام  اإلنرتنت  عرب  يحدث  الذي  الجنس، 

التناسلية للمشاركني ورشكائهم أحيانا جنبا إىل جنب عىل الشاشة.  إظهار األعضاء 

ويف حني أن املشاركني من النساء والرجال يكشفون عن الطاقة الجنسية التي تتولد 

لديهم نتيجة ذلك، وعن إحساسهم العايل بالجاذبية واللذة الجنسية، كانت هناك 

شكاوى شائعة بأنهم »مجرد جسد آخر« وال يوجد اعتبار ألشخاصهم. وتشري دراسة 

أُجريت عىل مستخدمي غرفة الدردشة الجنسية الذكورية إىل أن الطريقة السائدة 

التي ينظر بها املشاركون إىل الجنس عرب اإلنرتنت هي أنه شكل من أشكال اللعب 

الذي يعربِّ عن رغباتهم، وأنه يشبه إىل حد كبري املواد اإلباحية وألعاب متثيل األدوار 
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عىل الكمبيوتر، أكرث من أنه طريقة لتطوير العالقات مع الرشكاء الجنسيني. لكن من 

خالل السؤال عن »أفضل التجارب« توصلنا إىل إجابات توحي بوجود لحظات من 

الحميمية مثل: »املتعة املتبادلة« و»الثقة« و»تالقي األفكار« والرشيك »الذي ميتلك 

موهبة حقيقية يف الحوار« )Attwood, 2009(. وعىل الرغم من أن بعض املشاركني 

االطالع  خالل  من  يحدث  أن  ميكن  الذي  التعلم  عن  تحدثوا  الدراسات  هذه  يف 

عام  مزيد  اكتشاف  من خالل  وحتى  الجنسية  املامرسات  من  أوسع  مخزون  عىل 

يحبه الجنس اآلخر، كان هناك أيضا املشاركون الذين رأوا أن الجنس عرب اإلنرتنت 

منفصل متاما عن الجنس يف »الحياة الحقيقية«. فأولئك الذين تحدثوا عن »تجربة 

أشياء جديدة« و»إطالق العنان لخياالت جنسية« مغايرة ملا يفعلونه يف »الجنس 

الحقيقي«، أشاروا يف بعض األحيان إىل أن هذا األمر ساعدهم يف حياتهم الجنسية 

الحقيقية إما عن طريق طرد األمراض واألوهام من أجسادهم أو من خالل زيادة 

رغبتهم الجنسية. وهذه ُتعترَب أيضا تربيرات شائعة الستخدام املواد اإلباحية والبغاء.

ح إلعادة  وتشري الدالئل التي التزال محدودة إىل أن الجنس عرب اإلنرتنت مرشَّ

لتقويضها.  مرشح  هو  مثلام  الجنسني  تغاير  عىل  القامئة  التقليدية  املعايري  إنتاج 

التوجه  ذوي  من  املشاركني  بني  النساء  عدَد  ملحوظ  بنحٍو  الرجال  عدد  ويفوق 

سلطة  منحهم  خالل  من  اإلنرتنت  عرب  النساء«  »متكني  مجال  يف  املغاير  الجنيس 

أجسادهن  الذين سيعرضن  الرشكاء  اختيار  عند  لهن  املتوددين  من  العديد  رفض 

معهم )Waskul, 2002(. ولكن هذا التمكني اندمج مع شعورهن بأنهن محاطات 

بالرجال الذين يحاولون لفت انتباههن من خالل استعراضهم املبالغ فيه لذكورتهم 

احتد  للذكورة قد  املفرط  االستعراض  بأن  الذكور  املشاركون من  الطاغية. واعرتف 

ن  مكَّ فقط  النصية  الرسائل  باستخدام  اإللكرتوين  الجنس  أن  كام  املنافسة.  بسبب 

ذواتهم  عن  مختلف  بنحٍو  إنشائها  وإعادة  متعددة  هويات  إنشاء  من  املشاركني 

الواقع«،  أرض  عىل  »التحقق  إمكانية  غياب  ظل  يف  املتجسدة  اليومية  الجنسية 

ولكن املشاركني كانوا عادة يتقمصون ترصفات مصطنعة وحركات جسدية تتطابق 

مع املعايري املحددة ثقافيا للجامل واإلثارة، وذلك بنحٍو أدى بهم إىل إعادة إنتاج 

تقويضه  من  بدال  والقوة  والعمر  للنوع  الهرمي  التسلسل  تدعم  التي  األعراف 

)Waskul et al, 2000( وانظر أيضا )Slater, 1998(. ومل يكن هناك أي تأثري واضح 
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من حيث تغري السلوك أو تغري اإلحساس بالذات لدى الرجال الذين جربوا الجنس 

عرب اإلنرتنت بشخصية أنثوية )Attwood, 2009(. كام أن استخدام األعراف التي 

أشكال  متيز  أيضا سمة  يحملون هوية جنسية منطية هو  الذين  األشخاص  تشمل 

.)Biever, 2006( األلعاب الجنسية عرب اإلنرتنت باستخدام الصور الرمزية

عن  البعد  كل  بعيدة  اإلنرتنت  عرْب  الجنس  بها  يبرش  التي  التغيري  إمكانية  إن 

الطرق التي ُتعترب فيها اإلنرتنت فاعال اجتامعيا يف الحياة الجنسية لكثري من الناس. 

النطاق، ولكن  بالجنس لشبكة اإلنرتنت واسعة  الصلة  فاالستخدامات املوثقة ذات 

األدلة تشري إىل أن املواد اإلباحية تتفوق عىل جميع األشكال األخرى من الناحيتني 

املجازية والحرفية، حيث ُيعترب االستهالك االنفرادي للمواد اإلباحية عىل اإلنرتنت يف 

أثناء االستمناء أكرث أشكال هذا االستخدام شيوعا. كام أن إيجاد وتنسيق االجتامعات 

)بدءا من »طلب  ال  أو  املال  دفع  ينطوي عىل  ذلك  كان  الجنس، سواء  مع رشكاء 

العرائس باملراسلة« والعاهرات وصوال إىل »الخليالت« و»رفقاء الفراش«(، هو أيضا 

شكل رئيس من أشكال التداخل بني شبكة اإلنرتنت والجنس. وتشمل االستخدامات 

الجنسية،  هويته  عن  املرء  وتعبري  الجنس،  حول  املعلومات  عن  البحث  األخرى 

وتسامره مع أولئك الذين يتمتعون بهوية مامثلة، وكذلك البحث عن الدعم لحل 

ن اإلنرتنت بعض الشباب من تجاوز الوصم بالعار  املشكالت املتعلقة بالجنس. ومُتَكِّ

والشك يف الذات. فهي تتيح أشكاال من الحميمية والدعم التي لن تكون ممكنة وجها 

لوجه، وكام قال أحد الشبان املثليني: »ميكنك التحدث عن األشياء مع الناس، ومن 

 )Valentine, 2006: »ثم لن تضطر إىل النظر إىل وجوههم مرة أخرى يف اليوم التايل

 )Phua 383. يف بعض الحاالت يساعد ذلك الناس عىل تجاوز الحدود االجتامعية(

)and Kaufman, 2003. ولكنه يسهل أيضا العالقات االستغاللية واألذى الجنيس، 

وقد يشمل الشكل السائد لتخطي الحدود الذكور املقيمني يف الدول الغنية الذين 

يبحثون عن خدمات جنسية من خالل النساء واألوالد املهاجرين من الدول الفقرية. 

تها  وتشمل صناعة الجنس التي تدر أرباحا مباليني الجنيهات اإلسرتلينية، والتي يرسَّ

اإلنرتنت، التوسَع الهائل والتدويل األكرث عمقا للمامرسات الجنسية التجارية القامئة 

سابقا، السيام البغاء واملواد اإلباحية )Altman, 2001; Jeffreys, 2008(، كام أنها 

ـن املرأة من العمل يف مجال الجنس برشوط أفضل )Bernstein, 2007(. وكثري  متكِّ
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من هذا يتبع األعراف التي سبقت اإلنرتنت، والتي أحدثت تحوال يف حجم أنظمة 

نت األغنياء نسبيا من الوصول إىل أجساد  اإلعالن والتوزيع والتوصيل وكفاءتها، فمكَّ

الفقراء نسبيا، فضال عىل أنها سّهلت عملية العثور عىل »رفيق الروح« بالنسبة إىل 

االجتامعية. وبعبارة أخرى، ال يوجد خط رسدي واضح حول  املكانة  املتساوين يف 

الشخصية  العالقات  تطوير  ناشئ عن فرص  تحوييل  تأثري  أو  تغيري جذري  حدوث 

والجنسية مع أشخاص آخرين غري معروفني وذلك من خالل التكنولوجيات الرقمية.

العالقات املحكومة بالوسائط:
 االحتفاظ بالحميمية وتعميقها

ماذا عن تأثري التكنولوجيات الرقمية يف العالقات الشخصية الوطيدة التي لها 

تاريخ من اللقاءات املبارشة؟ مثة تكهنات تشاؤمية ودرامية كثرية مل تتحقق حول 

الباحثون  الحياة الشخصية. ويقول  الرقمية يف  بالوسائط  العالقات املحكومة  تأثري 

اآلن إن العالقات اليومية املبارشة، التي أُعيد وصُفها اآلن باعتبارها عالقات »ُتبنى 

خارج إطار اإلنرتنت«، ال ُيستعاض عنها بالعالقات االفرتاضية واملحكومة بالوسائط 

اإللكرتونية والتي »ُتبنى عرب اإلنرتنت«. ويوجد قدر متزايد من األبحاث يوفر منوذجا 

الرقمية  التكنولوجيات  اإليجابية والسلبية، حيث أصبحت  التأثريات  أكرث دقة من 

 )Baym, 2010; Gershuny, 2003; جزءا ال يتجزأ من املامرسات اليومية العادية

 Wellman and Haythornthwaite, 2002; Kennedy and Wellman, 2007;

 Livingstone, 2008; Mesch and Talmud, 2010; Miller, 2011; Miller and

.Slater, 2000; Tyler, 2002; Wajcman et al., 2009; Wellman et al., 2006(

حول  إعالمية  رسائل  منها  تنبعث  أجهزة  وجود  عىل  الدراسات  بعض  ركزت  ولقد 

العالقات ضمن البيئة الداخلية للمنزل. عىل سبيل املثال َوجدت الدراسة التي أجرتها ليم 

Lim بشأن أرس الطبقة الوسطى يف الصني وكوريا الجنوبية أن كال من أجهزة التلفزيون 

والكمبيوتر ُينظر إليها باعتبارها تعزز وقت األرسة وحياتها، وهذا يتفق مع وصف موريل 

للتلفزيون باعتباره »بيت العائلة« Morley, 1986( Family Hearth(. ويف تعليق يقدم 

صورة معكوسة وطريفة عن الشكوى التي كثريا ما ُتسمع يف اململكة املتحدة بشأن األطفال 

الذين ابتعدوا عن الكتب، قالت إحدى األمهات من بكني: »جميعنا نلتقي معا ملشاهدة 
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 .)Lim, 2008: 200–201( »سيقرأ كتبه ويتجاهلنا )التلفزيون والدردشة، وإال فإن )ابني

 Valentine وفيام يخص األبحاث بشأن األطفال واألهل يف اململكة املتحدة، يشري فلنتاين

اللُّحمة  يزيد  الذي  الغراء  مبنزلة  »أصبحت  اإلنرتنت  عرب  االتصال  تكنولوجيات  أن  إىل 

واألطفال حول شاشة  األهل  بني  التفاعل  317( من خالل   :2006( العائالت«  بعض  بني 

 Sonia Livingstone الكمبيوتر. أما يف أوروبا فإن البحث الذي أجرته سونيا ليفنغستون

التي  الكمبيوتر  لتكنولوجيات  والخاص  الفردي  االستخدام  نحو  اتجاها  يوثِّق   )2009(

تتامىش مع العيش معا ومتضية الوقت بشكٍل منفرد بدال من الحفاظ عىل »بيت العائلة«. 

وهي تشري إىل االختفاء املتزايد ألجهزة التلفزيون والحاسبات اآللية العائلية مع انتشار 

األجهزة ذات االستخدام الفردي يف الفضاء الشخيص لغرف النوم. ويشري بحث ليم إىل 

ال  الوسطى  الطبقة  إىل  تنتمي  والتي  اإللكرتونية  بالوسائط  الغنية  اآلسيوية  األرس  أن 

تالحظ، حتى اآلن، اختفاء األطفال ضمن »ثقافة غرفة النوم« التي تتحدث عنها سونيا 

غرف  أو  املعيشة  غرف  يف  اآللية  والحاسبات  التلفزيون  أجهزة  التزال  بل  ليفنغستون. 

الدراسة املشرتكة أو غرف نوم الوالدين وليس يف غرف األطفال. ويشري املؤلفون إىل أن 

الحاسبات اآللية والتلفزيون تعكس جزئيا االسرتاتيجيات املتخذة ملواجهة  أماكن وضع 

الضغوط املتعلقة بتأمني الحيز املكاين، كام تعكس تصميم األهل لإلرشاف عىل استخدام 

أطفالهم للوسائط اإللكرتونية وضبطه.

الحاسب  عرب  الهاتفية  االتصاالت  من  كبري  عدد  يوجد  الكوين  الصعيد  وعىل 

األقل يف بعض  العائلة واألصدقاء، مبا يف ذلك – عىل  املحمول مع  والهاتف  اآليل 

أجزاء العامل – بني أولئك الذين يتشاركون يف اإلقامة ويرون بعُضهم بعضا كل يوم. 

وتويص نصائح مواقع شبكات التواصل االجتامعي بجعل »األصدقاء« يقترصون عىل 

تتبع  الصداقة  آداب  قوانني  فإن   ،Holmes )2011( املعارف، وكام يالحظ هوملز 

اآلن عىل نطاق واسع  به  املسلَّم  باإلنرتنت. ومن  املتصلة  البيئة غري  قوانني  عموما 

الهاتف املحمول عىل وجه الخصوص ميكن أن يخلق شعورا باالرتباط املستمر  أن 

باآلخرين، األمر الذي يلغي الحدود بني الحضور والغياب )Wajcman, 2008(. وكان 

أحد املخاوف املبكرة إزاء العواقب املحتملة يتمحور حول ما إذا كان العمل مدفوُع 

األجر سيزيد من غزو الحياة األرسية والحياة املنزلية وتقويضها. لكن التوافر الدائم 

لالتصال contsant connectedness يجعل هذا األمر مستبعدا من الناحية الفنية 
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مثلام هو مستبعد أن تهيمن العالقات »يف املنزل« عىل األجواء »يف العمل«. من 

يؤديان دورا فيام  التوظيف  والتوجه نحو  االجتامعي  النوع  فإن  العملية  الناحية 

يحدث، وليس فقط التكنولوجيا. وتالحظ جودي واسامن Judy Wajcman أنه مع 

مرور الوقت، »رمبا ستفقد الحدود املكانية والتنظيمية وحتى النفسية بني الوقت 

يف املنزل والوقت يف العمل أهميتها« )Wajcman, 2008(. وتوفر إمكانية االتصال 

املستمر فرصا جديدة لتفعيل االنتباه والرعاية عرب املسافات. وكام بنيَّ دانيال ميلر 
Daniel Miller ودون سالتر )2000( Don Slater فيام يتعلق بالرتينيداديني)٭(

املجامالت جانبا مهام  أو  التافهة«  »األحاديث  الشتات، حيث تشكل  املقيمني يف 

بوصفها جزءا ال يتجزأ من العالقة أو مجموعة الصداقة أو املجتمع، فإن الهاتف 

ن الغائبني جسديا من املشاركة.  املحمول ومواقع التواصل االجتامعي ميكن أن متكِّ

املحمول  الهاتف  استخدام  معدالت  ارتفاع  إىل  بالنظر  املستغرب،  من  وليس 

بوصفه وسيلة اتصال تكميلية أو مكملة، فإن أولئك الذين هم أغنياء اجتامعيا 

الرقمية.  العالقات  يف  أغنياء  يكونون  ما  غالبا  واملبارشة  الشخصية  العالقات  يف 

وكام قال فالنتاين )2006(، فإنه بالنسبة إىل أولئك الذين يعيشون معا ولكنهم 

يقضون وقتا أطول مبفردهم، وأيضا بالنسبة إىل العائالت واألقارب الذين ينظرون 

إىل أنفسهم باعتبارهم وحدة واحدة عىل الرغم من املسافات التي تفصل بينهم، 

جديدة  »طرق  توفري  من خالل  الحميمية  عىل  تساعد  التقنيات  هذه  مثل  فإن 

للقيام باألشياء القدمية« )Tyler, 2002(. وباملثل، مل تتوصل األبحاث حول الهاتف 

املحمول إىل أن التآكل التام للخصوصية الشخصية أو »اختفاء الحدود من حياة 

العائالت« قد حدث نتيجة زوال أي حدود فاصلة بينه وبني العمل مدفوع األجر 

واالستغالل التجاري. 

ولقد متت اإلشارة إىل أن إمكانية االتصال املستمر التي يوفرها الهاتف املحمول 

الشديدة،  الحميمية  من  جديدة  أشكاال  تخلق  أن  ميكن  الحاسوبية  واالتصاالت 

وتزيد أعباء التوقعات والفرص الجديدة للمراقبة والتحكم. واعتامدا عىل التحليل 

التفصييل للدراسات االستقصائية واسعة النطاق لطبيعة وتوقيت مكاملات الهاتف 

)٭( تقع ترينيداد جنويب الكاريبي عىل ُبعد 11 كيلومرتا من السواحل الشاملية الرشقية لفنزويال. ]املرتجم[.
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املحمول الخاصة بالسكان األسرتاليني، تزعم جودي واسامن وزمالؤها يف دراستهم 

أن الوعي بوجود إمكانية مستمرة لالتصال يخلق شعورا معززا باالرتباط والحميمية 

للتنسيق  األغلب  يف  املحمول  الهاتف  يستخدم  العملية،  الناحية  ومن  املتزايدة. 

املنزل؟«، »هل ميكنك جلب  إىل  »متى ستعود   -  micro-coordination املصغر 

بعض الخبز؟« - ولكن حتى تلك املكاملات العادية تزيد من اإلحساس بالتواصل يف 

الحياة. فهي تشري إىل أن البقاء عىل اتصال عىل الرغم من وجود مسافات فاصلة 

 )Wajcman ال يدل فقط عىل الحميمية ولكنه يساعد أيضا عىل تكوين الحميمية

حول  درستها  التي  الصغرية  العينة  خالل  من  ليم  ووجدت   .et al., 2009: 636(

املحكوم  التواصل  أمثلة  أن  اآلسيوية  العائالت  لدى  املحمول  الهاتف  استخدامات 

النصية. ثم تضيف  بالوسائط، والذي يعزز الحميمية، كانت تشمل عادة الرسائل 

»من بني العائالت الصينية والكورية التي شملتها الدراسة، كانت املسافة بني األب 

والطفل التزال ملموسة، يف حني أن التواصل بواسطة التكنولوجيا غالبا ما كان يسهم 

يف سد هذه الفجوة«. وُتدرج أيضا أمثلة عىل »التواصل الذي يتسم بقدر أكرب من 

املرح واالنفتاح والذي رمبا كان صعبا أو مربكا أن ُيطلق وجها لوجه بني الزوجني 

)Lim 2008 : 119-200(. ويف تحليل ليم تتيح القدرات التي تتمتع بها تكنولوجيا 

الهواتف املحمولة االتصال خارج القوانني التي تؤثر يف االتصال املبارش. وال تلتزم 

الهرمي  للتسلسل  مناسبا  احرتاما  تضمن  التي  الثقافية  باألعراف  النصية  الرسائل 

املجتمعات  يف  املثالية  األرسية  العالقات  يحكم  اليزال  الذي  والجنساين  العمري 

اآلسيوية. وبعبارة أخرى، فإن الخروج عىل هذه القوانني ممكن يف الرسائل النصية 

من دون فقدان ماء الوجه الذي يرتتب عىل هذا األمر بالنسبة إىل األب/الزوج يف 

أثناء التواصل املبارش. ومن هنا فإنه ميكن استخدام الرسائل النصية السرتضاء الطفل 

أو الكالم املعسول الستاملة الرشيك يف حني أن هذا األمر قد يؤدي إىل إظهار الضعف 

يف اللقاءات املبارشة. وتشري الدراسات حول العالقات الشخصية للمراهقني أيضا إىل 

نة للحميمية من خالل االستخدام املشرتك للهواتف  بروز مامرسات جديدة وُمحسَّ

.)Pascoe, 2009( املحمولة والرسائل الفورية ومواقع الشبكات االجتامعية

التوقعات.  من  جديدة  بأعباء  الجديدة  التكنولوجيات  تأيت  نفسه  الوقت  ويف 

عدم  ُيربَّر  ال  قد  املجتمعات،  أو  الصداقة  أو مجموعات  العالقات،  مثل هذه  ويف 
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إرسال الرسائل املنتظمة بحجة الغياب، بل ميكن تفسريه باعتباره دليال عىل نقص 

االهتامم. وتعلق سونيا ليفنغستون عىل الكيفية التي ينرش بها الشباب الرسائل عىل 

مواقع أصدقائهم يف اململكة املتحدة أنها قد أصبحت »رضورية إلعادة تأكيد وضع 

الشباب  استخدام  ويؤدي   .)Livingstone, 2008: 404( األقران«  شبكة  يف  الفرد 

مواقَع الشبكات االجتامعية إىل إنشاء ملف شخيص يكون مرئيا باستمرار بالنسبة 

إىل األشخاص املدرجني بوصفهم أصدقاء عىل موقعهم. من الشائع أن ينرش الشباب 

تحديثات يومية عن أنفسهم ألصدقائهم، وكام تالحظ باسكو، فإن امللفات الخاصة 

الحميمية،  عن  للتعبري  رئيسة  »أماكن  االجتامعية هي  الشبكات  مواقع  عىل  بهم 

حيث توفر مجموعة متنوعة من الطرق لإلشارة إىل عمق عالقة معينة من خالل 

العام،  الظهور  إدارة  الشباب  أن عىل  أيضا  يعني  والبرصي«. وهذا  النيص  التمثيل 

سواء بالنسبة إليهم أو إىل أصدقائهم السابقني، يف أثناء انهيار العالقات الرومانسية 

وعالقات الصداقة ثم إعادة تشكيلها، كام أن مزيج العائلة واألصدقاء وزمالء العمل 

عاطفية  متطلبات  يخلق  االجتامعية  الشبكات  مواقع  عىل  »أصدقاء«  هم  الذين 

واحتامالت  الصداقة  إنهاء  معضالت  يف  التفكري  الناس  من  يتطلب  وهذا  جديدة، 

.)Holmes, 2011; Miller, 2011( تسبيب اإلحراج واإلساءة

عرب  التواصل  فإن  لوجه،  وجها  التحدث  إىل  بالنسبة  الحال  هو  كام  لكن 

الوسائط ينطوي عىل أساليب أخرى يف التخاطب إىل جانب تلك التي تسهم يف 

تعميق الحميمية. وميكن تسخري املحادثة املبارشة والتواصل عرب الوسائط عىل حد 

سواء يف مامرسة التسلُّط أو املراقبة أو بعض أشكال التحكم. وكام هو الحال أيضا 

بالنسبة إىل الحديث من دون وسائط، هناك احتامل حصول تباين يف كيفية تفسري 

أطراف العالقة لتواصلهم. ففي اململكة املتحدة كان هناك عدد من الدراسات التي 

تشري إىل أن الحديث بني األهل وأبنائهم املراهقني، والذي يدعي األهل أنه دليل 

 ،Solomon et al; 2002( مراقبة  األبناء مبنزلة  يعتربه  أن  الحميمية، ميكن  عىل 

انظر أيضا Kurz, 2006 in the US(. وتشري دراسة لينغ Ling وإيرتي )2006( 

Yttri إىل أن األطفال ينظرون إىل مكاملات الهاتف املحمول التي يجريها أهلهم 

يتحدث  وباملثل  والتسلط.  املراقبة  مامرسة  إطار  ضمن  تأيت  بوصفها  عام  بوجٍه 

ميلر )176 :2011(عن اإلحباط الذي يشعر به األطفال عندما ُيدقق آباؤهم يف 
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رومانسية سن  أُجريت حول  التي  األبحاث  تورد  الفيسبوك. كام  صفحاتهم عىل 

املراهقة يف الواليات املتحدة احتامل أن تتحول إمكانية االتصال املستمر إىل قمع 

ناجم عن املراقبة املستمرة، وهذه األبحاث توثق اضطالع الهاتف املحمول بدور 

»الكابح« الذي يراقب من خالله املراهقون الذين تربطهم عالقة معينة بعضهم 

ببعض )Pascoe, 2009(. وباملثل، فإن الضغوط إلثبات الحميمية والثقة من خالل 

تبادل كلامت املرور يف مواقع الشبكات االجتامعية تؤدي أيضا إىل السامح مبراقبة 

بأنه مراقب وال ميكن  الخاصة داخل املوقع، ونشوء شعور لدى املرء  الفضاءات 

الوثوق به قد يؤدي بدوره إىل تقويض الحميمية.

الخالصة
مع بعض التجديد، ميكن أن تبقى االعتبارات التفاعلية التقليدية للذات مالمئة 

لغرض نظري يف العرص الرقمي، عىل الرغم من وجود ما يوحي، كام يبدو، بأنها 

ُتسلِّم جدال بأن العالقات الشخصية املبارشة هي مجرد رضورات وجودية. والواقع 

ل الذات والعالقات  أنه من السابق ألوانه اإلقدام عىل فك االرتباط نظريا بني تشكُّ

الشخصية املبارشة، عىل الرغم من التجديد املطلوب لفهم تطور الذات والحفاظ 

د والعالقات املحكومة بالوسائط.  عليها يف العوامل »الرقمية« للتخاطب غري املجسَّ

واألدوار الرئيسة التي مُتنح للعائلة واألصدقاء بوصفهم »األشخاص املهمني« الذين 

يطورون األمن الوجودي، السيام يف مرحلة الطفولة، ال ميكن منطقيا االستعاضة 

عنها بذواٍت تتشكل حرصيا يف »مجتمع شبكات االتصال«. واليزال من الصعب 

تخيُّل منظومة األمن الوجودي من دون وجود عالقات حميمية ومبارشة. ولكن 

ُتقام األدوار الرئيسة التي يضطلع بها أفراد األرسة واألصدقاء  يف الوقت الحايل، 

التقليدي املبارش خارج اإلنرتنت.  التفاعل  عادة عرْب اإلنرتنت، وكذلك من خالل 

الواقعي  التفاعل  يتفوق عىل  لكنه ال  والتأطري،  التشكيل  له دور يف  فالتخاطب 

د مع اآلخرين الحميمني. املتجسِّ

بالقرب  الشعور  مبعنى  الحميمية،  لتطوير  أيضا  مهام  املشرتك  الحضور  ويظل 

والعالقة الخاصة مع شخص آخر، عىل الرغم من أنه بالنسبة إىل البالغني قد ال يكون 

هذا الحضور رشطا رضوريا أو كافيا للوصول إىل يشء من الحميمية. وتظل فرص 
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بناء الحميمية محدودة بقدر أكرب يف حال عدم توافر الحضور املشرتك، وهي تقترص 

اإلمياءات  انتشار  الرغم من  اللفظي/النيص، عىل  الذايت  اإلفصاح  إىل حٍد كبري عىل 

الرقمية غري اللفظية. وعادة ما يتطلب األمر وجود مخزون من املامرسات املتعلقة 

بالحميمية لخلق حميمية »متامسكة« وللحفاظ عىل حميمية العالقات عىل املدى 

لها  أن يكون  الشفهي من دون  اإلفصاح  القامئة فقط عىل  الحميمية  أما  الطويل. 

»هشة«  بوصفها  األرجح  عىل  إليها  سُينظر  فإنه  املشرتك  الحضور  من  تاريخ  أي 

وأحادية الُبعد، وذلك حتى باملقارنة مع الحميمية التي تتطور من خالل الحضور 

الحضور  دون  من  الحميمية  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة  بالصمت.  املصحوب  املشرتك 

املشرتك ستبدو عىل األرجح ناقصة فيام إذا كان أحد طريف العالقة يتوق إىل االتصال 

الجسدي أو االهتامم العميل، أو إذا كانت األعراف الثقافية تشدد عىل »وجود« كال 

الطرفني أحدهام مع اآلخر. 

الرقمية  التكنولوجيا  بني  التفاعل  عن  تنجم  التي  العواقب  أن  يعني  ال  وهذا 

والحياة الشخصية قليلة أو معدومة. هناك تزايد يف حجم العالقات الشخصية التي 

تبدأ عرب التكنولوجيا الرقمية، حيث يبقى بعضها ضمن النطاق الرقمي، أما نسبة 

العالقات الشخصية الرئيسة املبارشة التي ال تتدخل فيها التكنولوجيات الرقمية فهي 

الرقمية  التكنولوجيات  أو »تأثريات«  يف تضاؤل مستمر. ومع ذلك فإن »عواقب« 

الطريقة  التكنولوجيات، بل هي تنبثق عن  نتائج تحددها هذه  العادة  ليست يف 

التي يعيش بها الناس حياتهم يف أثناء تفاعلهم مع هذه التكنولوجيات. عىل سبيل 

املثال ُتعترب شاشة الكمبيوتر املكاَن الذي ُيعربَّ حوله عن »متاسك العائلة اآلسيوية« 

فتعرب  املتحدة  اململكة  العائالت يف  أما  التامسك،  يولِّد هذا  الذي  املصدَر  وليست 

أجندة  وجود  خالل  من  الفردية«  االستقاللية  عىل  الحفاظ  مع  معا  »العيش  عن 

املنزل من  رقمية مستقلة لكل فرد، وكذلك أجهزة مستقلة يف أجزاء مختلفة من 

دون أن تكون هذه األجهزة هي السبب الرئيس. فخلفية األعراف املتعلقة بسلوك 

األصدقاء والعائلة ومامرسات الصداقة والطريقة التي متارس بها األرسة حياتها تؤدي 

إىل تعديل املزايا الناشئة عن اإلمكانيات الجديدة لالتصال الرقمي. عىل سبيل املثال 

الثقافاُت التي تشرتط أن تكون العالقة بني الجنسني وكذلك بني األجيال قامئة عىل 

التبعية إىل درجة كبح جامح التعبري العاطفي املبارش، إمنا تتيح فرصا أكرب لألجهزة 
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التي تقدم اتصاال شفهيا أو نصيا باستخدام الوسائط الرقمية لتوفري إمكانات جديدة 

الرقمي  الهاتفي  بالتواصل  الشعور  احتامل  فإن  وباملثل  املشاعر.  عن  للتعبري  كليا 

مع األشخاص املقربني باعتباره يتأرجح بني الحميمية املكثفة واملراقبة إمنا يعكس 

التوترات التي تشوب العالقات، سواء داخل األرسة أو مع األصدقاء، وهذه التوترات 

تكون أكرث حدة يف السياقات الثقافية؛ التي يريد فيها اآلباء أن يكونوا مثل األصدقاء 

الحاسبات  أن  والتكنولوجيا  العلوم  دراسات  وتظهر  الرقابة.  ويستمروا يف مامرسة 

اآللية والهواتف املحمولة تضطلع بدور نشط يف األنظمة االجتامعية التي تشكل 

الحياة؛ والعالقات الشخصية هي أيضا أنظمة اجتامعية تعمل عىل تعديل القدرات 

أو »اإلمكانات« التي تتمتع بها التكنولوجيات الرقمية. 

يكون  ما  عادة  ولكن  متخيلة،  جسدية  حميمية  اإلنرتنت  عرب  الجنس  ويخلق 

ذلك باستخدام نصوص تغلب عليها النظرة التقليدية للنوع االجتامعي، كام يتجىل 

الشخصية  العالقات  اللعب والخيال منه إىل  باعتباره أقرب إىل  إليه  ُينظر  يف سلوك 

والحميمية الحقيقية. وعىل الرغم من أن الجنس عرب اإلنرتنت يتضمن التفاعل، فإن 

النزعة إىل اختزال األشخاص باعتبارهم »مجرد جسد آخر« تجعله أقرب إىل اإلباحية، 

اإلنرتنت،  التواعد عرب  إىل  منه  اإلنرتنت،  األكرث شيوعا الستخدام  الطريقة  التي متثل 

الجنسية  الحياة  مع  اإلنرتنت  بها  ترتبط  التي  األخرى  الرئيسة  الطريقة  ميثل  الذي 

لألشخاص. وعادة ما ُيستخَدم التواعد عرب اإلنرتنت بنّية االنتقال برسعة نحو اللقاء 

املبارش بحثا عن »الكيمياء« الصحيحة للحفاظ عىل عالقة تكون مصحوبة بالحضور 

املشرتك. ومع االعرتاف بإسهام اإلنرتنت يف حدوث تزايد هائل يف نسبة التخاطب حول 

فإن جميع  الجنيس،  واالتصال  الجنسية  املعلومات  الحصول عىل  فرص  ويف  الجنس 

هذه االستخدامات لإلنرتنت من أجل الجنس ال تشري أبدا إىل بروز اتجاه نحو تحول 

جذري يحتمل أن يحل محل الجنس »الذي ينطوي عىل التالمس الجسدي«. فضال 

من  مستوحاة  ومتكافئة  حميمية  عالقات  بإقامة  األحالم  بني  تعارض  مثة  ذلك  عىل 

الخطابات املتداولة عامليا عن الحب بني رشيكني يتبادالن االهتامم كل منهام باآلخر، 

إمكانات  نطاق  يوسع  أن  والذي ميكن  اإلنرتنت  الجنس عرب  املشاركة يف  بني  وأيضا 

تعمل  التي  األنظمة  وبني  الجنسني من جهة،  تحيُّز ألحد  الجنسية من دون  املتعة 

بطريقة مؤسسية عىل إدامة أشكال انعدام املساواة بني الرجل واملرأة من جهة أخرى.
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املؤيدَة إلضفاِء  الحجَج  الفصُل  يعرُض هذا 

االعرتاف  ويؤكد  الرقمي،  العرِص  عىل  النوِع 

النوع للتكنولوجيا  القامئة عىل  املتزايد باألبعاد 

السنني  مر  وعىل  اليومية.  الحياة  يف  الرقمية 

النظرية  األعامل  من  كبرية  مجموعة  ظهرت 

تحمل  والتكنولوجيا  النوع  حول  والتجريبية 

وعلامء  النسوية  أنصار  ذها  نفَّ قيِّمة  إسهامات 

 (Wajcman, 2004, سواء  حد  عىل  االجتامع 

(Wyatt, 2008 ;2007. وقد كان لهذه األعامل 

التأثريات الجديرة باملالحظة، مبا يف ذلك  بعض 

من  للتكنولوجيا  االجتامعية  للبلورة  التنظري 

خالل تطوير مفاهيم التشكيل املتبادل للعالقات 

وتأطري  والتكنولوجيا؛  النوع  أساس  القامئة عىل 

العصــِر  علــى  النــوِع  إضفــاُء 
منظــورات  تأثــُر  الرقمــي: 
النــوع والتكنولوجيــا يف اخليال 

السوسيولوجي

النوع  صياغِة  إعادِة  يف  »الحريُة   
را  االجتامعي ليست بالرضورة تحرُّ
من االنقســـامات وحاالت انعدام 
املســاواة التي تشكلت من خالل 

النوع وحوله«

22

إيلني غرين وكاري ِسنغلتون
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املناظرات حول هويات النوع والتكنولوجيا وكشف األبعاد القامئة عىل أساس النوع 

ألعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول إليھا واستخدامها. وقد دفعت 

بعض هذه األعامل بأجندات سياسية للمساواة بني الجنسني إىل حد كبري، والسيام 

بالرتكيز عىل دور املرأة واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف 

يكون  ما  فغالبا  املقدمة،  واألدلة  اإلسهامات،  الرغم من هذه  ولكن عىل  تحررية. 

االجتامعية  التغريات  macro-theorising حول  الكربى  التنظريات  يف  غائبا  النوع 

تكنولوجيا  استخدام  حول  التجريبية  الدراسات  من  كثري  يف  بل  والتكنولوجية، 

خالل  من  اإلغفال  ھذا  معالجة  إىل  الفصل  ھذا  ويھدف  واالتصاالت.  املعلومات 

طرح أسئلة مهمة مثل: ما الطرق التي ُيعاد بها النظر يف النوع يف الحياة اليومية 

يف العرص الرقمي؟ وكيف نفرس ونرشح التعقيدات التكنولوجية القامئة عىل أساس 

غائبا  النوع  يكون  وملاذا  واستخدامها؟  إليها  والوصول  املعارصة  وتناقضاتها  النوع 

عىل نحو متكرر يف التنظريات السائدة للعرص الرقمي؟ وكيف نفرس استمرار األوجه 

املتأصلة لعدم املساواة بني الجنسني يف العرص الرقمي؟ وما مسارات البحث التي 

ميكن استحداثها يف املستقبل ملعالجة هذه القضايا؟

أن  نرى  نحن  أوال:  أجزاء.  ثالثة  من  بصددها  نحن  التي  املناقشة  وتتكون 

والدراسات   feminist sociology النسوي  االجتامع  علم  داخل  من  التطورات 

النسوية للتكنولوجيا ستستفيد استفادة كبرية من هذا التناغم املتجدد واملتبادل 

بينها. وبوصفنا اختصاصيني يف علم االجتامع النسوي فإننا نقول: إن هناك حاجة 

إىل معالجة التحديات النظرية الجديدة التي يثريها العرص الرقمي. ويتعني عىل 

َـّة حول ترتيب املجاالت األساسية  املنارصين للنسوية مواصلة طرح األسئلة امللح

للحياة اليومية ومدى ظهورها يف العرص الرقمي، مثل أعامل الرعاية القامئة عىل 

العاطفي، واألرسة، والصداقة،  املنزلية، والعمل  الخدمة  النوع، والعمل يف  أساس 

واملجتمع والرتفيه، والطرق التي تعيد بها التكنولوجيات الرقمية الجديدة تشكيل 

هذه املجاالت. وعالوة عىل ذلك فإننا نرى أن نظرية التكنولوجيا النسوية ستستفيد 

استفادة كبرية من الرؤى التي ُطرحت داخل علم االجتامع النسوي، خصوصا تلك 

الرؤى التي طرحها علامء االجتامع والناتجة عن إمعانهم النظر يف الحياة اليومية 

االجتامعية  العالقات  داخل  والتكنولوجيا  النوع  مفهوم  لرتسيخ  وسيلة  بوصفها 
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 Jackson (1999:24) جاكسون  نداء  عن  الحديث  هنا  املهم  ومن  واملادية. 

الزمان، حول  َعقد من  أكرث من  منذ  النسوية  أنصار  إىل  هه  وجَّ الذي  التحذيري، 

مخاطر فقدان الرؤى الخاصة بـ »الطابع املادي للعالقات االجتامعية«. ويف إطار 

 virtual identities تسليط الضوء مبارشة عىل مفاهيم مثل الهويات االفرتاضية

والفضاءات االفرتاضية virtual spaces املرنة التي قد تتيح لألفراد إمكان مواجهة 

الالمساواة بني الجنسني، فإننا نخاطر بفقدان الرؤى الخاصة بالسياقات االجتامعية 

وتلك  األفراد،  هؤالء  عىل  تنطوي  التي  املتغرية  االجتامعية  والعالقات  املحددة 

الفضاءات االفرتاضية.

والتفسريات  األوصاف  املناقشة  من  الثاين  الجزء  يستكشف  الصدِد  هذا  يف 

الجديدة(٭)  الرقمية  التكنولوجيات  إن  يقال  الرقمي.  للعرص  السوسيولوجية 

ل من ِقبلها)، وتربط فضاءات املنزل/أماكن العمل،  ل حياتنا اليومية (وُتشكَّ تشكِّ

عىل  وتعمل  ُبعد،  من  املنزلية  الواجبات  وتنفيذ  العاطفي،  العمل  إمكان  وتتيح 

أن  باملالحظة  الجدير  ومن  والتواصل.  االجتامعي  النشاط  أمناط  تجميع  إعادة 

خصوصا  املعلومات،  عرص  خصائص  مع  تتداخل  الرقمي  العرص  خصائص  بعض 

االجتامعية  العالقات  وانعكاسية  واملكان،  الزمان،  ومرونة  بسالسة  يتعلق  فيام 

املميزة  الرئيسة  السامت  أهم  ومن  عليها.  الفردي  الطابع  وإضفاء  والشخصية 

واألشكال  الرقمي«  االجتامعي  »النشاط  بفكرة  تتعلق  التي  تلك  الجديد  للعرص 

الجديدة التي ظهرت يف مجال الرتابط واالنتامء. لكن من األهمية تسليط الضوء 

الزمان/الفضاء،  يف  تتمثل  التي  الرئيسة  امليادين  هذه  يف  الجنساين  املنظور  عىل 

والعالقات الشخصية، واأللفة االجتامعية.

يف  أصداؤه  ترتدد  واملرونة  السالسة  إطار  يف  الرقمي  للعرص  الوصف  وهذا 

أمورا  بوصفها  االجتامعية  للعالقات  حديثة/متقدمة  مفاهيم  مع  الوسائل  بعض 

عابرة ومؤقتة ومشتتة، وبوصف النوع أمرا متغريا ومختارا. ولكن علامء اجتامع 

النسوية طرحوا بعض األفكار حول االنقسام، والسالسة واملرونة بوصفها إشكاليات 

(٭) تشمل التكنولوجيات الرقمية: الكامريات الرقمية، واإلنرتنت، والشبكة العاملية، والتلفزيون، وأجهزة الحاسب اآليل 
الشخصية، وأجهزة اآلي بود، والهواتف املحمولة مدرجة هنا أيضا نظرا إىل مكوناتها الرقمية (الكامريا، واإلنرتنت وغريها)، 

وأيضا ألنها أعادت تشكيل العالقات االجتامعية بطرق أدت دورا ُمهام للغاية يف التنظري للعرص الرقمي. ]املؤلف[.
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 Jakson, (راجع  والواقعي  املادي  للتوجه  ومضادة  تاريخية  وغري  سياسية  غري 

الخلط بني  Delamont, 2003 ;1999). ويؤكد أدكنز Adkins (2004) خطورة 

االنعكاسية والحرية: فالحرية يف إعادة صياغة النوع االجتامعي ليست بالرضورة 

النوع  خالل  من  تشكلت  التي  املساواة  انعدام  وحاالت  االنقسامات  من  تحررا 

النوع والتكنولوجيا،  التجريبية حول  البحوث  أما  به).  املرتبطة  (والفئات  وحوله 

 (Green and املحمولة  الهواتف  حول  بحُثنا  املثال،  سبيل  عىل  ذلك،  يف  مبا 

اليومية،  الحياة  يف  املوجودة  التعقيد  درجات  ُيظهر  الذي   ،Singleton, 2009)

للنوع (عىل سبيل  دامئة  باستمرار عن وجود عالقات/ديناميكيات  فإنها تكشف 

املثال، إعادة إنتاج تقسيامت العمل عىل أساس النوع، وعبء مامرسة األمومة من 

ُبعد remote mothering) وغريها، مام يؤدي إىل استمرار إعادة تشكيل أوجه 

عدم املساواة يف مكان العمل (مثل قلة عدد النساء يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت) يف سياقات اجتامعية جديدة. والتزال املوضوعات، مثل مكان العمل، 

واملنزل، التي شغلت تفكري أنصار النسوية يف عقود سابقة ذات أهمية يف العرص 

الرقمي كام كانت يف السابق.

للروابط بني  بالتنظري  يتعلق  التي نحن بصددها  املناقشة  والجزء األخري من 

النظرية والتقارير التجريبية حول النوع والتكنولوجيا. ويثري هذا الفصل قلقا بالغا 

املساواة  أوجه عدم  النوع، وكذلك  القائم عىل  االجتامعي  التفاعل  أن  يتمثل يف 

البنيوية يف إطار النوع، قد يحجبهام العرص الرقمي ما مل نعزز الروابط بني النظرية 

يف  ونحن  اليومي.  عاملنا  يف  الرقمية  والخربات  السوسيولوجي  والخيال  النسوية 

حاجة إىل النظر إىل العرص الرقمي باعتباره منظورا ُمهام ميكن لعلامء االجتامع من 

خالله االستمرار يف تحليل الطبيعة املحددة للحياة اليومية، مبا يف ذلك السياقات 

والسلوكيات القامئة عىل النوع، بدال من االنبهار باآلفاق الرباقة الجديدة التي يبدو 

أن العرص الرقمي يفسح مجاال لها. كام تعد مامرسة الخيال السوسيولوجي أمرا 

رضوريا لتفسري العرص الرقمي بأساليب نقدية وإبداعية.

النوع  إضفاء  تربر  التي  الحجج  تقديم  العام هو  أن هدفنا  يتضح  هنا  ومن 

األساسية  اإلسهامات  بتخطيط  نبدأ  فإننا  بذلك  ولالضطالع  الرقمي.  العرص  عىل 

لعلم االجتامع النسوي والنظريات النسوية للتكنولوجيا يف مرشوع التنظري للعرص 
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التقنيات  تأثري  مناقشة  نواصل  فإننا  التجريبية،  أبحاثنا  إىل  واستنادا  الرقمي. 

الرقمية، وتحديدا الهواتف املحمولة، يف العالقات الشخصية، وهي أحد مجاالت 

االهتامم السوسيولوجي األساسية، ونقدم بيانات دراسة الحالة من أجل توضيح 

يف  والذكورة  باألنوثة  املرتبطة  والتكوينات  للنوع  املصغرة  االجتامعية  العالقات 

الحياة اليومية. وختاما نؤكد أنه يف العرص الرقمي القائم عىل النوع، فإن النوع 

تشكيلهام عىل  وُيعاد  يتشكالن  بل هام  ليسا مجالني منفصلني،  الرقمي  والعرص 

وتعقيدات  وتناقضات  بتوترات  »العرص«  هذا  ويتسم  ومستمر.  متبادل  نحٍو 

قامئة عىل النوع، وهو ما قد يفتح الطريق أمام احتامالت جديدة للمساواة بني 

الجنسني، ولكنه أيضا عرص يجب أال نغُفل فيه عن أوجه عدم املساواة البنيوية 

األوسع نطاقا إضافة إىل الفوارق املحلية (Jackon, 1999). وسيؤدي الجمع بني 

النظرية النسوية والخيال السوسيولوجي إىل تعزيز تحليالت العرص الرقمي بدءا 

اليومية  الحياة  العالقات الشخصية يف  املتمثل يف  امليدان االجتامعي املصغر  من 

.grand theory »وصوال إىل »النظرية الكربى

إضفاء النوع عىل التحول
 الرقمي: مناقشات تاريخية

التصنيع،  التي تركز عىل املستهلك يف مرحلة ما بعد  الغربية  يف املجتمعات 

تؤدي التكنولوجيات الرقمية الجديدة دورا مهام يف تشكيل العالقات االجتامعية 

االجتامعي.  النشاط  وأمناط  واملجتمع  الهوية  تكوينات  و»إعادة«  املعارصة، 

 social shaping theory (SST) االجتامعي  التشكيل  نظرية  لنا  أظهرت  وقد 

تصميمها،  وأن  االجتامعية  الناحية  من  السياق  عىل  تعتمد  التكنولوجيات  أن 

وتطويرها، واستخدامها، وإدماجها، ورفضها تتشكل من خالل العالقات االجتامعية 

 (Silverstone and Hirsch, 1992, Mackenzie and Wajcman املعارصة 

(1998. ولكن األمر الذي غالبا ما ُيتجاهل هو أن هذه العالقات أيضا تقوم عىل 

العمليات  أن  للتكنولوجيا  النسوية  النظريات  أصحاُب  جليا  أوضَح  وهنا  النوع. 

عىل  تقوم  التكنولوجي  والتطور  واالستيعاب  االستخدام  يف  املتأصلة  االجتامعية 

النوع (Green and Adam, 1998)، وهذا بدوره له مضامني مهمة بالنسبة إىل 



56

علم االجتماع الرقمي

تشكيل هوية النوع، والنوع، وإعادة تشكيلهام يف العالقات االجتامعية املَعيشة 

.(Adkins, 2004)

النظريات النسوية للتكنولوجيا
من الرضوري هنا تقديم نظرة عامة موجزة عىل اإلسهامات النظرية النسوية 

للعرص الرقمي من أجل وضع معايري النقاش داخل هذا الفصل(٭). ولقد كانت 

التنظريات النسوية املبكرة حول النوع والتكنولوجيا الرقمية، واملنبثقة عن سلسلة 

من الفروع األكادميية، تتفرع عادة إىل مواقف نظرية وسياسية إيجابية أو سلبية 

بوصفها  (اإلنرتنت)  الرقمية  التكنولوجيا  أهمية  بعضها  أكد  حيث  علني،  بنحٍو 

وسيلة للتغلب عىل عدم املساواة بني الجنسني، بينام تبنى بعضها اآلخر مقاربًة 

التقنيات،  املتأصل يف هذه  الذكوري  الطابع  أكدت  التكنولوجيا  من  تخوفا  أكرث 

النسوية يف  القمع األبوي من خالل أشكال املشاركة  وحثت املرأة عىل مقاومة 

الثورة الرقمية.

للمناقشة  خضعت  التي  املوضوعات  أكرث  من  واحدة  الهوية  كانت  وقد 

باستفاضة يف مجال الدراسات حول النوع والتكنولوجيا، والسيام قدرة اإلنرتنت 

ل راديكايل يف تشكيل مستقبٍل »خاٍل من التمييز بني الجنسني«.  عىل إحداث تحوُّ

وقد أدى العمل الريادي الذي قدمته بالْنت Plant (1997) (وإن كان موضعا 

للخالف) بعنوان »األصفار واآلحاد« Zeros and Ones إىل إعادة صياغة الثورة 

الرقمية باعتبارها متثل تحريرا للمرأة. وعىل هذا الصعيد فإن اإلنرتنت بوصفه 

ويوفر  الداخل  من  املهيمن  األبوي  املجتمع  استقرار  يزعزع  نسوية  تكنولوجيا 

للمرأة إمكانات افرتاضية ال حدود لها. وهذا التفاؤل بدخول الفضاء اإللكرتوين 

قد أوجزه هارواي Haraway (1985) الذي استخدم استعارة سايبورغ »الرجل 

اآليل« Cyborg ليؤكد أن املرأة يف حاجة إىل اغتنام الفرص التي يوفرها العلم 

الذي  الرئيس  املوضوع  فإن  وباملثل  التحرر.  نحو  وسيلة  بوصفه  التكنولوجي 

الشاشة« عىل  »الحياة  كتاب  يف   Sherry Turkle توركل  شريي   استكشفته 

ووايات   (2004) واسامن  انظر  للتكنولوجيا،  النسوية  للنظريات  والتاريخية  الكاملة  املناقشات  عىل  لالطالع  (٭) 
(2008). ]املؤلف[.
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 Life on the Screen يدور حول فكرة الهوية الرقمية واإلنرتنت بوصفها مجاال 

رقميا جديدا ميكن للمرأة من خالله االستكشاف واملقاومة والهدم وخلق هويات 

التفاوض  ]إعادة[  أن  توضح  الحديثة  األبحاث  فإن  ذلك  ومع  جديدة.  وذوات 

بشأن النوع يف الفضاءات املتاحة عرب اإلنرتنت ليست هي العمل املثايل املرجو 

 Sexism الجنساين  التحيز  أن  إىل  تشري  التي  األدلة  من  هائل  كم  هناك  هنا. 

الرقمي.  العرص  إنتاجها يف  الالمساواة قد أعيد  املتداخلة األخرى من  واألشكال 

وكام لوحظ يف العقد األخري (Green and Adam, 1979)، وكام أكدت األبحاث 

 blogging والتدوين weblogs الحديثة التي أُجريت حول املدونات اإللكرتونية

(van Doorn, et al., 2007)، فإن هويات األفراد عىل اإلنرتنت تعكس عادًة 

خصائَصهم الذكورية واألنثوية يف العامل الواقعي أو خارج اإلنرتنت.

كام ركز أنصار النسوية عىل الطبيعة القامئة عىل النوع لألدوات التكنولوجية 

 (Green, مبا يف ذلك تكنولوجيات الرتفيه ،(Oudshoorn et al., 2002) املصنوعة

النوع  بني  للعالقات  املادي  الطابع  تأكيد  إعادة  يف  ُمهام  ذلك  كان  ولقد   .2001)

واإلعالنات  االستهالكية  السلع  النوع يف  متثيل  عمليات  والتحقيق يف  والتكنولوجيا 

النسوية  املساعي  ركزت  ولقد  التوطني.  مرحلة  وحتى  التصميم  مرحلة  من  بدءا 

للتكنولوجيا وما يرتتب عىل ذلك  األخرى عىل االستخدامات االجتامعية والثقافية 

من آثار سياسية ذات صلة باملرأة يف العرص الرقمي، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، 

استكشاف فوائد مجموعات دعم املرأة عىل اإلنرتنت (أشكال التمكني املعتِمدة عىل 

التغيري  اإلنرتنت)، واستخدام املرأة ملقاهي اإلنرتنت، وتنظيم النساء ودعوتهن إىل 

عرب اإلنرتنت (Shade, 2002). وبينام يعد هذا التأكيد مهام، فإنه مييل إىل الرتكيز 

املرأة من خاللها  التي استطاعت  الطرق  أو عىل  التكنولوجيا ذاتها،  إمكانات  عىل 

األوسع  السوسيولوجية  املناقشات  من  بدال  واستخدامها،  التكنولوجيا  إىل  الوصول 

النوع. عىل سبيل  التكنولوجيا عىل العالقات االجتامعية يف إطار  نطاقا بشأن آثار 

املثال، من الواضح أنه من خالل استخدام مقاهي اإلنرتنت وعضوية شبكات الدعم 

عرب اإلنرتنت، وأخريا من خالل استخدام تطبيقات الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت، 

مثل فيسبوك وتويرت، يواصل العديد من النساء أيضا أداء أعامل األنشطة االجتامعية 

وتلك املتعلقة باألرسة والصداقة. ومن خالل فهم األهمية الدامئة واملحورية لهذه 
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العالقات االجتامعية القامئة عىل أساس النوع وإبرازها، ميكن لعلم االجتامع تقديم 

خالل  فمن  ذلك  إىل  وباإلضافة  الرقمي.  العرص  حول  للدراسات  كثرية  مساهامت 

هذا التحليل السوسيولوجي املصغر نوضح األدلة عىل »أداء الدور« املنوط بالنوع 

االجتامعي، أي النوع بوصفه عملية. ووفقا لألطروحات التي ُأفِصح عنها أول مرة 

منذ َعقد (Green, 2001)، فإننا يف حاجة إىل الرتكيز عىل الحياة اليومية من أجل 

خاللها  من  ُتستهَلك  التي  والطرق  التكنولوجي  االبتكار  عمليات  بني  العالقة  فهم 

الرتكيز عىل  من  وبدال  تبنيها.  إىل  وُيعَمد  املختلفة  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات 

أن  نتذكر  أن  فعلينا  التوقعات،  يفوق  ما  لتحقيق  الرقمية  التكنولوجيا  إمكانات 

االجتامعية  والشبكات  املحمولة  الهواتف  مثل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

عرب اإلنرتنت، قادرة عىل أن تصبح جزءا روتينيا من »الحياة اليومية العادية«، وأن 

تعيد تشكيل إدراكنا ملكونات هذه الحياة، وهو ما يعد أمرا مهام.

للتفسريات  النسوية  أنصار  مها  قدَّ التي  الرئيسة  اإلسهامات  أحد  ويتمثل 

 technofeminism التكنولوجية«  »النسوية  يف  للتكنولوجيا  السوسيولوجية 

 cyborg السايبورغ  نسوية  بني  تربط  نظرية  رؤية  وهي   ،(Wajcman, 2004)

 social constructivist theory االجتامعية  البنائية  والنظرية   feminism

للتكنولوجيا. ومن خالل االضطالع بذلك فإن املؤلفني، من أمثال واسامن، يسلكون 

 technophilia طريقا وسطا بني املوقفني االستقطابيني املتمثلني يف الولع بالتكنولوجيا

للنوع  دقة  أكرث  تحليل  إىل  الوصول  بهدف   technophobia التكنولوجيا  ورهاب 

والتكنولوجيا ُيشار من خالله إىل أن العالقات بني النوع والتكنولوجيا متغرية ومرنة. 

بحد  التكنولوجيا  وليست  النسوية،  السياسات  أن  واسامن  تبني  ذلك  وعالوة عىل 

الرغم  الجنسني. وعىل  بني  املساواة  لخلق  ينبغي سلوكه  الذي  السبيل  ذاتها، هي 

من تأثري هذه املنظورات النسوية يف نظرية التشكيل االجتامعي، فقد ظل التنظري 

 (Wyatt, النوع  ناحية  من  محايدا  املعلومات  عرص  حول  السائد  السوسيولوجي 

(2008، ما أثار أسئلة مهمة حول تأثري الرؤى النقدية املستمدة من نظرية التشكيل 

ويرى  عام.  بوجٍه  السائد  التنظري  يف  النسوي  االجتامع  وعلم  النسوي،  االجتامعي 

التكنولوجيا،  وليست  النسوية،  السياسات  أن  واسامن  مع  باالتفاق   Wyatt وايت 

هي التي تؤدي دورا جوهريا يف تحقيق املساواة بني الجنسني، يف حني أنهام معا 
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(أي السياسات النسوية والتكنولوجيا) تدعوان إىل إجراء دراسات اجتامعية أكرث دقة 

حول التكنولوجيا بوصفها متثل طريقة للكشف عن تعقيدات العالقات بني الجنسني 

وأوجه انعدام املساواة بينهام.

عرُصنا الرقمي
يف الحقبة األخرية من عرصنا الرقمي نرى أن هناك حاجة إىل تناول بعض القضايا 

تتعلق  التي  لالهتامم  واملثرية  واملعقدة  املتناقضة)  (وأحيانا  والتجريبية  النظرية 

املثرية  الشاملة  االتجاهات  بعض  هناك  املثال  سبيل  فعىل  والنوع.  بالتكنولوجيا 

لالهتامم التي تتعلق بوصول النوع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستيعابها 

لديهم  الرجال  أن  إىل  املتحدة  اململكة  يف  اإلحصائيات  تشري  وبينام  واستخدامها. 

أكرث  اإلنرتنت  يستخدمون  الرجال  وأن  النساء،  من  أكرث  اإلنرتنت  لدخول  وسائل 

الفتيات منهن، يستخدمن اإلنرتنت بأعداد  النساء، والسيام  النساء يوميا، فإن  من 

كبرية نسبيا وألغراض متعددة (مبا يف ذلك التواصل مع األرسة واألصدقاء)، وغالبا ما 

يشعرن بالسعادة واملتعة من جراء استخدامها (ONS, 2011). وعالوة عىل ذلك 

َتستخدم النساء الهواتف الثابتة بنحٍو منتظم أكرث من الرجال، عىل الرغم من أن 

استخدام الهواتف املحمولة متساٍو تقريبا بني الجنسني (Ofcom, 2008). وهناك 

أدلة عىل أنه عىل الرغم من أن الفجوة الواسعة بني الجنسني يف استخدام اإلنرتنت 

آخذة يف االنكامش، فقد بدأت تظهر فجوات أحدث وأكرث تعقيدا، وهي تتمركز، 

عىل سبيل املثال، حول نقاط التقاطع بني العمر والطبقة االجتامعية واإلعاقة والنوع 

االجتامعي (Liff and Shepherd, 2004; Ofcom, 2011; ONS, 2011). وعالوة 

عىل ذلك فقد أتاحت لنا الدراسات النوعية واملتعمقة للنوع االجتامعي واستخدام 

اإلنرتنت، والسيام تلك املتعلقة بتواصل الجنسني وأدائهام يف الفضاءات االفرتاضية، 

ـُعايشها ومنارسها يف الحياة اليومية  إمكان مشاهدة هذه التقاطعات املعقدة كام ن

.(Green and Singleton, 2009; van Doorn et al., 2007)

ومن أحدث املناقشات التي برزت داخل علم االجتامع التكنولوجي أهمية 

اإلنرتنت  شبكة  من  الثاين  الجيل  لتكنولوجيات  السوسيولوجي  الفهم  تطوير 

(Beer and Burrows, 2007). وينجح بري وباروز يف تصوير الحامسة الناتجة 
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اإلنرتنت  الثاين من شبكة  الجيل  مفهوم  تحت  تندرج  التي  املواقع  انتشار  عن 

الجامعية  الفهرسة  وأنظمة   ،wikis الوييك  مواقع  املثال،  سبيل  (عىل  الجديدة 

folksonomies، وعمليات تهجني تطبيقات الويب mashups ومواقع الشبكات 

االجتامعية مثل ماي سبيس، وفيسبوك، وتويرت)، حيث يتناوالن رضورة مشاركة 

علامء االجتامع يف تطوير التكنولوجيات عرب اإلنرتنت يك ال نتخلف عن السباق 

لفهم أهميتها وتأثريها االجتامعي. ومع ذلك ميكن القول: إن علامء االجتامع يف 

أثناء سعيهم إىل دخول مجتمعات اإلنرتنت من أجل مراقبة ما يجري ووصفه، 

و»لالطالع أكرث عىل التكنولوجيا« (2007:2)، فإنهم معرَّضون لخطر إغفال طرح 

أسئلة أكرب حول الطبيعة االجتامعية واملعاين املرتبطة بهذا الشكل من النشاط. 

ويف حني أنهم كانوا عىل حق يف مالحظة حقيقة أن تكنولوجيات الجيل الثاين 

من شبكة اإلنرتنت ستصبح جزءا من الحياة اليومية العادية (وهي اآلن كذلك)، 

فإنه ال يوجد أي رسد لجوانب السلوك الجنساين عرب اإلنرتنت. وعىل الرغم من 

أن األبحاث حول النوع والهوية وتكنولوجيات الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت 

اإللكرتونية  املدونات  عرب  الجنسانية  الهويات  أداء  مثل  الظهور،  يف  بدأت  قد 

إعادُة  النسوية  أنصار  عاتق  عىل  تقع  فالتزال   ،(van Doorn et al., 2007)

النوع (مرة أخرى) إىل أجندة األبحاث (الجديدة) هذه. وبينام يتضح أن مفهوم 

»األصدقاء« قد تغري، كام يزعم البعض أن قيمته قد تدهورت وتحول إىل سلعة، 

يف الوقت الذي يتنافس فيه املستخدمون ليصبحوا ذلك »الصديق« األكرث شعبية 

فإننا  وماي سبيس،  فيسبوك  مثل  االجتامعية  الشبكات  مواقع  و»األغنى« عىل 

بها  غريت  قد  الوسيلة  هذه  تكون  رمبا  التي  الطرق  عن  القليل  سوى  نعلم  ال 

العالقات االجتامعية القامئة عىل أساس النوع بني الفئات العمرية املختلفة مثل 

مستخدميها/متبنيها.

 (Herring et al., اإللكرتونية  املدونات  حول  املبتكرة  األبحاث  استكشفت  وقد 

(van Doorn et.al., 2007 ;2004 مامرساِت التدوين الذي يوفر منتدى جديدا لعرض 

الذات، ويتيح ملؤلفي املدونات اإللكرتونية مبدئيا إمكان تقديم هويات أكرث سالسة عىل 

اإلنرتنت. ويقول فان دورن van Doorn وآخرون (2007) إنه عىل الرغم من أن املدونات 

تبدو كأنها تساعد عىل تقديم تعبريات متنوعة ومتعددة للهوية الجنسانية، وتوفر منتدى 
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النوع،  يف  االختالف  فيها  يظهر  ال  مرنة  بوسائل  أنفسهم  لتمثيل  والنساء  للرجال  مهام 

الثنايئ.  النوع  بنظام  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  اإللكرتونية  املدونات  قصص  أغلبية  فالتزال 

الرجال عىل  الرغم من أن املدونات اإللكرتونية قد تشجع  أنه عىل  أبحاثهم إىل  وتشري 

تغيري أدائهم الذكوري التقليدي من خالل تبني املهارة األنثوية تاريخيا واملتمثلة يف كتابة 

اليوميات عىل شكل مدونات للحياة الشخصية، »فالتزال عروض الهوية الجنسانية عرب 

املدونات اإللكرتونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة الذات يف »الحياة الواقعية« والتجارب 

تبني  فمن خالل  وباملثل   .(van Doorn et. al., 2007: 155) تشكلها«  التي  اليومية 

 Herring) املدونات اإللكرتونية التي وصفتها الوسائط يف الوقت نفسه عىل أنها ذكورية

ل نقطة  et al., 2004)، وإنشاء مذكرات تخص الحياة اليومية، تصبح املرأة يف وضع يشكِّ

املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  وبيئة  لليوميات  التقليدية  األنثوية  الكتابة  التقاء بني 

التي عادة ما يشغلها الرجال (van Doorn et al., 2007: 147). وُيَعد ذلك مثاال جيدا 

عىل التوتر بني إعادة صياغة املامرسات األنثوية والذكورية التقليدية والتحديات املحتملة 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطرحها  التي  الثنائية  املعارضات  هذه  تواجه  التي 

املعارصة. بيد أن التشوش الذي يصيب املرء بسبب »حداثة« االبتكارات الرقمية يشتت 

الثاين من شبكة  الجيل  االنتباه بعيدا عن األسئلة األساسية مثل: كيف أدت تكنولوجيا 

واملعاين  االجتامعية  الشبكات  تغيري  إىل  عامة  بصفة  الرقمية  والتكنولوجيات  اإلنرتنت 

الصداقة عند  التفاعل االجتامعي؟ وليك نفهم كيف ميكن إعادة تشكيل  املرتبطة بهذا 

تفاعلها مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فنحن يف حاجة إىل البحث يف التصورات 

.(Green et al., 1990; Spencer and Pahl, 2006) السوسيولوجية للرتفيه والصداقة

ويف محاولة لضبط التصورات املعارصة لهذه التعقيدات فقد اطلع بعض أصحاب 

لتفسري  التداخل  عمليات  حول  املناقشات  عىل  النسوية  التكنولوجية  النظريات 

اختالف استخدام التكنولوجيا (Kennedy, 2005). وقد كانت الرؤى الصادرة عن 

النسوية وما بعد االستعامر مفيدًة أيضا يف تشكيل املنظورات النسوية املعارصة حول 

الحداثة، بفلسفاتها  التكنولوجيا. ويرى هاردينغ Harding (2008) أن مؤسسات 

العلمية والسياسية، كانت دامئا تخلق تصورات مخيفة حول »املؤنث« و»البدايئ«. 

وهنا يقاس التقدم العلمي والتكنولوجي الغريب وفق الُبعد عن هذه التصورات، مام 

يثري تساؤالت حول املستفيد من هذا »التقدم«. فالتحليالت النقدية للتكنولوجيا، مبا 



62

علم االجتماع الرقمي

يف ذلك تلك املتعلقة بالعرص الرقمي، يف حاجة إىل الدخول يف التطبيقات االجتامعية 

والسياسية للتكنولوجيا من خالل منظور نسوي.

 ويف الوقت نفسه أكد علم االجتامع النسوي التحديات التي يفرضها التحول 

الثقايف (Jackson, 1999) واملناقشات حول عمليات التداخل والتعقيد، حيث تؤكد 

 ، النوع  املثال بني  التداخالت، عىل سبيل  بأهمية  أنه يف حني أن االعرتاف  األخرية 

والسن، والطبقة، والعرق، يف فهم األوجه املعقدة لعدم املساواة، فإن التحول إىل 

أمر  هو  الهوية  خالل  من  الحداثة  بعد  ما  بفرتة  التصاقا  األكرث  التداخل  مفاهيم 

إشكايل بسبب النسبية واالنقسام (Walby, 2002). والسؤال الذي ُيطرح هنا هو: 

كيف نفرس مجموعة من القضايا املعقدة املتعلقة بالنوع، مبا يف ذلك التعايش بني 

الهويات الجنسانية امُلعاد تشكيلها واملبهمة والتقليدية يف الفضاءات الرقمية، وبني 

أوجه الالمساواة البنيوية يف استخدام التكنولوجيا وأيضا عرب هذا االستخدام، وبني 

السياقات املحلية واملختلفة التي يجري بها كل ذلك؟ وتوضح دراسة الحالة التالية 

السوسيولوجي  الخيال  إىل  بالنسبة  النوع اليزال مهام  التنظري حول  أن  السبب يف 

املعارص خالل تفسريه للتحول الرقمي. وهي تهدف إىل اإلسهام يف تفسريات »النوع 

يف« العرص الرقمي ويف عملية »إضفاء النوع« عىل هذا العرص.

إضفاء النوع عىل التحول الرقمي: الهواتف املحمولة يف العالقات الشخصية

استخدام التكنولوجيا والرتابط االجتامعي
عرب  التجريبية  للبحوث  عاما  مجاال  املحمول  الهاتف  استخدام  أصبح  لقد 

أصبحت  فقد  االجتامع.  علم  بينها  ومن  االجتامعية  للعلوم  املختلفة  املنظورات 

تكنولوجيات  إىل  إضافة  التواصل،  لتكنولوجيات  مفهوما  متثل  املحمولة  الهواتف 

األمان والتحرر، مام يتيح للمستخدمني إمكان التواصل مع األرسة واألصدقاء طوال 

الوقت (Ling, 2004). إن دور التكنولوجيا يف الحفاظ عىل العالقات الشخصية له 

بالحداثة جعلت االتصال  املرتبطة  التكنولوجية  التطورات  تاريخ طويل؛ حيث إن 

بني كٍل من املتقاربني واملتباعدين أرخص وأرسع وأيرس حاال. وقد أظهرت األبحاث 

تنقالت  معدل  تزايد  من  الرغم  أنه عىل  »التنقالت«  أُجريت حول  التي  املعارصة 
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تكنولوجيا  خالل  من  أيضا  تزداد  التواصل  نسبة  فإن  السفر،  خالل  من  األفراد 

الذي  والعاطفي  الجغرايف  القرب  حول  مهمة  تساؤالت  يثري  ما  وهو  االتصاالت، 

تنطوي عليه العالقات االجتامعية القامئة عىل أساس النوع ومدى احتياج األفراد إىل 

االتصال املبارش وجها لوجه من أجل الشعور بالقرب العاطفي من األصدقاء واألرسة 

ذكرنا  وكام   .(Urry, 2007; Larsen et al., 2006; Urry and Sheller, 2006)

آنفا ُيعتقد أن الصداقة بوجٍه عام قد شهدت تغريات جوهرية، ما أدى إىل تعزيز 

الرقمية، األمر  روابط الصداقة، ويف بعض الحاالت إىل تكونها، من خالل الوسائط 

الذي يتيح لألفراد إمكان التواصل مع األصدقاء عىل كال املستويني املحيل والعاملي 

بسهولة ويرس.

العالقات  طبيعة  حول  متواصل  سوسيولوجي  نقاش  فهناك  ذلك،  عىل  عالوة 

الشخصية املعارصة، وخصوصا حول أنواع العالقات التي تحل محل روابط التضامن 

 Spencer and pahl,) التقليدية التي تتشكل من خالل األقارب والعشرية والجريان

قد  املعارصة  الشخصية  الروابط  أن  النظريات  أصحاب  بعض  ويفرتض   .(2006

 (Beck and Beck قبل مبا  مقارنة  ازدادت هشاشتها وسطحيتها وعدم دميومتها 

قد  الصداقات  أن  آخرون  يدعي  بينام   ،Gernsheim, 2002, Bauman, 2003)

 (Allan, أصبحت ذات أهمية متزايدة بوصفها ساحات هادفة للنشاط االجتامعي

(1996. بل يالحظ سبنرس Spencer وبال Pahl (2006)، أنه عىل الرغم من ميل 

األفراد إىل تكوين شبكات من املقربني، تتسم بقدر أكرب من املرونة وبتوفري مساحة 

أكرب من االختيار والتنوع بشأن من يصادقونهم، ومدة العالقة التي يقيمونها معهم 

الدائم  التضامن  عىل  بالحفاظ  التزام  لديهم  يظل  فإنه  منها،  والغرض  ومعناها 

نحو  نطاقا  األوسع  التحوالت  تلك  األرسة  حول  املناقشات  تعكس  كام  والهادف. 

هناك  كان  ولكن  (Smart, 2008)؛  الجغرافية  الحدود  وسقوط  واالختيار  املرونة 

واألصدقاء  األرسة  مع  والتواصل  التفاعل  دعم  يف  التكنولوجيا  بدور  أقل  اهتامم 

وباألبعاد الجنسانية لتلك التفاعالت.

الشبكات  إىل  ُينظر  الشبيك،  املجتمع  حول  ُوضعت  التي  النظريات  ويف 

االجتامعية عىل أنها غري مرتبطة باملكان والزمان مام يوفر لألفراد حرية البحث 

(النزعة  الرقمية  الفضاءات  يف  االجتامعية  األنشطة  من  جديدة  أمناط  عن 
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الفردية الشبكية). ويف هذا االتجاه ميكن لألفراد التواصل يف »مجتمعات من 

اهتامماتهم  يشاركونهم  آخرين  مع   communities of choice اختيارهم« 

وعالقاتهم (Castells, 2003: 132). وهذا يثري تساؤالت سوسيولوجية مهمة 

وخاصة  النوع،  أساس  عىل  القامئة  االتصال  وعمليات  النوع  عالقات  حول 

كيفية تناغم األنشطة االجتامعية االفرتاضية مع أدوار األمومة واألبوة واألرسة 

والتزامات العمل التي غالبا ما ترضب بجذورها يف الزمان واملكان. وعالوة عىل 

ذلك تنتقد واسامن (2004) مفهوم كاستلز Castells للمجتمع املحيل، وتقول 

إن العالقات املجتمعية - واملعروفة تاريخيا أنها من اختصاص املرأة - بدأت 

تحل محلها مجتمعات اإلنرتنت الشبكية وذات النزعة الذكورية التي ال تتقيد 

مبسؤوليات األرسة واملنزل (املعتمدة عىل الزمان واملكان). وهذا يؤدي إىل إبراز 

وشبكات  الشبكية،  اإلنرتنت  مجتمعات  املرأة  دخول  حول  املهمة  النقاشات 

الدعم عموما سواء أكانت االفرتاضية أم التي تعتمد عىل املكان. ويوضح بحثنا 

التجريبي، وكذلك األبحاث األخرى، أن الهواتف املحمولة هي نوع أسايس من 

أنواع التكنولوجيا التي تظهر وتسجل فيها عالقات النوع حول األرسة والصداقة 

األرسة  و»تكوين«  الشخصية  العالقات  عىل  نركز  عندما  وخصوصا  والعمل، 

أن   (Frissen, 1995) وتكرارا  مرارا  األبحاث  وتؤكد  واملجتمع(٭).  والصداقة 

املرأة تستخدم كال من الهواتف الثابتة والهواتف املحمولة أكرث من الرجل يف 

تقديم الرعاية، وأغراض العمل العاطفي، وخاصة الحفاظ عىل عالقات األرسة 

.(Wajcman et al., 2008) والصداقة والتواصل بني األشخاص

املحمول  الهاتف  نوعية الستخدام  دراسة  نتائج من  إىل  التايل  القسم  ويستند 

واملعاين املرتبطة بهذه التكنولوجيا تحديدا بالنسبة إىل الشباب والفتيات الباكستانيني 

تقع يف  مدينة  من  البحث  يف  املشاركني  اختيار  البحث عىل  واعتمد  والربيطانيني. 

شامل رشق إنجلرتا يف الفرتة من ديسمرب 2004 وحتى أبريل 2005، وتركز املناقشة 

مشاركا   47 وتضم  رجال،  وثالثة  سيدات  من ست  تتكون  بحثية  مجموعات  عىل 

البحث  هذا  أكد  وقد  رجال).  و18  سيدة   29) عاما  و25   14 بني  أعامرهم  ترتاوح 

(٭) انظر غرين وسنغلتون (2007 و2009) للحصول عىل مناقشات أكرث تفصيال لهذا البحث. ]املؤلف[.
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أنه عىل الرغم من اتساع نطاق التكنولوجيات الرقمية فإن كثريا من الديناميكيات 

الجنسانية لألنشطة االجتامعية التي تتخللها التكنولوجيا تظل ثابتة بنحٍو ملحوظ.

األبعاد الجنسانية لألنشطة االجتامعية عرب الهواتف املحمولة
أشار بحثنا إىل املعاين ذات الصلة بالتواصل مع األصدقاء واألرسة من خالل 

الهواتف املحمولة بدال من الرتكيز فقط عىل مدى التواصل ونوعه، وهو األمر 

الذي غالبا ما يكون مختلفا بالنسبة إىل الرجل واملرأة. وكشفت بيانات الدراسة 

مزيجا مركبا من املعاين واملامرسات السوسيولوجية التكنولوجية، التي تعكس 

النوع.  ويعيد صياغة هويات  بالغموض،  يتسم  الذي  الرقمي  للعرص  مفهومنا 

الهواتف  فإن  بحثنا،  شملهم  الذين  الكل،  وليس  الرجال،  بعض  إىل  وبالنسبة 

الشخص من حيث كونه »رجل  ترتبط مبكانة  األول  املقام  كانت يف  املحمولة 

أعامل له عالقات جيدة« من خالل جهات اتصال وشبكات اجتامعية مكثفة. 

وهذه املجموعة من الرجال كانت تربطهم صداقة سنواٍت عديدة حتى بعد 

مرحلة الدراسة، وارتبط كثري منهم باملشاريع التجارية األرسية يف املنطقة املحلية. 

وهنا توصف الهواتف املحمولة بأنها »رضورة أساسية لالستخدام الفعال بدال 

االتصال عرب روابط اجتامعية  الحفاظ عىل جهات  التعبريي يف  من االستخدام 

متعددة، مبا يف ذلك شبكات األعامل والهواتف املحمولة التي كانت جزءا من 

ومتداخلة،  متسعة  عادة  الشبكات  هذه  كانت  وقد  الذكورية«.  عن  »التعبري 

ومتتاز بعدد كبري من الروابط الفعالة، واالرتباط بالبحث الذي يشري إىل أن حياة 

الرجال عادة ما تكون أكرث عمومية من حياة النساء، لهذا السبب يصبحون عىل 

.(Allan, 1996) اتصال بشبكات أوسع من األفراد من خالل العمل والرتفيه

بوصفها  املحمولة  الهواتف  عن  أيضا  تحدثن  قد  النساء  أن  من  الرغم  وعىل 

مختلفة  اجتامعية  قيمة  الهواتف  لتلك  كان  تحديدا  الدراسة  هذه  ففي  رضورة، 

مجال  يف  ُتستخَدم  كانت  مام  أكرث  والصداقة،  األرسة  مجال  يف  ُتستخدم  وكانت 

والتي  األرضية  الهواتف  حول  األبحاث  عىل  ذلك  ويعتمد  والتوظيف.  العمل 

أكدت أن كثريا من املشاركني يف البحث من الذكور كانوا أقل مشاركة يف »عملية 

املرأة« »اختصاص  ذلك من  أن  معتربين  الهاتف،  بواسطة  تحدث  التي   التواصل« 
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الحديث  لكيفية  الرجال  أن تصورات  بحثنا  (Lohan, 2001:201-202). ونجد يف 

للمعلومات قصري  فتبادلهم  النساء؛  النصية تختلف عن تصورات  الرسائل  وإرسال 

بينام  اجتامع)،  لرتتيب  مكاملة مخترصة  املثال  (عىل سبيل  املنحى  ومبارش وعميل 

عادة ما ُينظر إىل حديث املرأة يف الهاتف املحمول عىل أنه طويل ومستهلك للوقت 

 .(Frissen, 1995) تافهة«  و»محادثة  »ثرثرة«  بأنه  يوصف  وكذلك  وحميمي، 

ويرتبط هذا باألبحاث األخرى حول صداقة الرجال، وهو ما ُيظهر أنه بينام يرغب 

كل من الرجال والنساء يف التقارب، فإن الرجال يعتربون أن األنشطة تشكل النقطة 

املحورية واألساسية للصداقة، بينام َتعترب النساء أن العامل األهم يتمثل يف جوانب 

 Allan,) بناء العالقات مثل »التحدث« وإيجاد أرضية مشرتكة مع األصدقاء املقربني

النوع  عىل  القامئة  االجتامعية  العالقات  هذه  أن  ويبدو   .(1996; Green, 1998

تنعكس بنحٍو مامثل يف استخدامهم للتكنولوجيا، حيث تعمل »الرثثرة« يف الهاتف 

النقال عىل إضفاء املرونة عىل روابط الصداقة بني اإلناث.

بيد أن األبحاث السابقة حول الهاتف هي التي أدت دورا أساسيا يف إيجاد روابط 

األعامل  تلك  فقد حددت  التكنولوجيا.  واستخدام  املحيل  واملجتمع  النوع  بني  عميقة 

مفهوم الهاتف عىل أنه تكنولوجيا قامئة عىل أساس النوع، وأكدت أهمية الهواتف الثابتة 

 Frissen, يف الحفاظ عىل الصداقة وعالقات القرابة، وخصوصا بالنسبة إىل املرأة (راجع

بوصفها  الهاتف  »ثقافة   Moyal (1992:87) مويال  عرَّف  املثال  سبيل  فعىل   .(1995

الثقايف؛ فهو  التشكيل  الهاتف »جزءا من عملية  ثقافة نسوية ديناميكية« يشكل فيها 

جزء من الخطابات التي تتشكل فيها هويات النوع...«. وهكذا فإن النساء لسن مجرد 

أشخاص يحبون كرثة التحدث مع كٍل من األرسة واألصدقاء (عادة من النساء)، ولكنهن 

أيضا فاعالت أساسيات يف نظام الدعم االجتامعي الذي يحاَفظ عليه من خالل استخدام 

عىل  أنه   Rakow (1992:87) راكو  وجد  ذلك  إىل  وباإلضافة  (التكنولوجيا).  الهواتف 

الرغم من أن النساء يقدمن دعام اجتامعيا نقديا من خالل الهاتف، فإن »محادثات« 

النساء غالبا ما كان ُيقلَّل من شأنها باعتبارها مجرد »دردشة« أو »ثرثرة« ليست ذات 

قيمة. وعىل الرغم من ذلك فإن املناقشات األخرية حول الطبيعة املتغرية للمجتمعات 

املحلية، و»كل ما هو محيل«، تشري إىل أن »ثرثرة« املرأة تظل عملية اجتامعية أساسية 

يف متاسك روابط الصداقة واألرسة واملجتمع املحيل (Morgan, 2005). ويتحقق هذا 
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التي  الجديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  متزايد  نحو  عىل  التواصل 

التفاهات يف سلوك  الرغم من وجود بعض  اإللكرتوين. وعىل  والربيد  اإلنرتنت  تتضمن 

املرأة عرب الهاتف، فإنه ميكن القول إنها تشكل أساس الرتابط االجتامعي واالتصال.

املجتمعات  »تكوين«  عمل  يف  انخرطوا  الشباب  أن  إىل  بحثنا  يف  توصلنا  وقد 

الرقمية من خالل هواتفهم املحمولة: أي إنهم كانوا يشاركون بنشاط يف شبكات 

واملعارف عرب فضاءات  أعضاء من األرسة واألصدقاء  لالتصاالت تضمنت  مخصصة 

استخدمت  كام  الرقمية.  التكنولوجيا  استخدام  خالل  من  ُهيِّئت  وكونية  محلية 

الهاتفية  »الحارة«  متاثل  بطرق  املحمولة  الهواتَف  التحديد  وجه  عىل  الفتياُت 

السابقة،  البحوث  الواردة يف   (Moyal, 1992) telephone “neighbourhood” 

وهي تشكل فضاء محوريا ُتجرى فيه »أحاديث البنات« يف شكل محادثات وإرسال 

بالنسبة إىل  الهواتف املحمولة  اتصاالت  رسائل نصية (Coates, 1996). وتتضمن 

والرثثرات ومحادثات عامة طوال  والنكات  الصداقة  لرسائل  تبادال مستمرا  النساء 

الليل: أي كل جوانب »تكوين الصداقة« من خالل أحاديث النساء. وهؤالء الفتيات 

استفسارات،  أو  وشخصية  اجتامعية  معلومات  إىل  »الرثثرة«  رسائَل  غالبا  يحولن 

عالقاتهن  يف  الحميمية  وتعزيز  خرباتهن  ملشاركة  املحمول  الهاتف  شبكات  عرب 

الشخصية. وبعيدا عن الرسائل السطحية والعشوائية، فإن هذه املحادثات النصية 

مخصصة لخلق روح االنتامء والعالقات الشخصية الهادفة والحفاظ عليها. وتبادل 

رسائل »الصداقة« الحميمية باستخدام هذه الطقوس الخاصة بالهواتف املحمولة 

أنهن  كام  مقربات،  بوصفهن صديقات  الفتيات  مكانة  يؤكد  الخصوص  وجه  عىل 

بذلك يقدمن العمل األسايس الالزم للحفاظ عىل الحياة االجتامعية عندما يصبحن 

بالغات. وباإلضافة إىل ذلك فإن الرجال أنفسهم يتحدثون عن كونهم أكرث ارتباطا 

عرب الهواتف املحمولة مام يثري تساؤالت حول تأثري التكنولوجيات الرقمية الجديدة 

 (1992) راكو  تأكيد  إىل  يرجع  وهذا  الذكورية.  النزعة  من  املعارصة  األشكال  يف 

القامئة عىل  والهويات  االتصال  أمناط  تضعف  املحمولة  التكنولوجيات  أن  السابق 

النوع وتعيد صياغتها.

إن تحوالت الحياة مثل الزواج واألبوة تعيد أيضا تشكيل استخدام التكنولوجيا 

وعادة ما تؤثر يف النساء والرجال بطرق مختلفة، فعىل سبيل املثال مناقشتنا مع 
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بهواتفهن  مهمة  عالقات  كشفت  قد  املتزوجات  والفتيات  األمهات  من  مجموعة 

املحمولة التي تغريت مع الزواج واألمومة. وعىل الرغم من أن الهواتف املحمولة 

تظل مهمة بالنسبة إىل الفتيات املتزوجات باعتبارها وسيلة للتواصل ومخزنا لألرسار 

متعددة،  أغراض  يف  استخدامها  يبدأ  فإنه  املتصلني،  وقامئة  الصور  مثل  الشخصية 

مام يوضح مشاركتها يف أشكال مختلفة من األنشطة االجتامعية؛ حيث تبعد املرأة 

نحو  وتتجه  النسائية،  الصداقة  مجموعات  مكثف يف  بنحٍو  النشطة  املشاركة  عن 

أدوار متعددة األوجه يف شبكة عالقات القرابة املمتدة. كام يتطلب الدور الجديد 

وإدارة  الرعاية  أنشطة  يف  املستغرَق  الوقت  من  كبري  قدر  توفري  املنزل  يف  للمرأة 

شؤون املنزل. وبالنسبة إىل الفتيات تأيت املسؤوليات املنزلية واألرسية يف املقدمة، 

ما يؤدي إىل الحد من الوقت املخصص للتواصل مع األصدقاء. وعىل الرغم من عدم 

اشتامل العينة عىل أي أزواج شباب لتوضيح منظوراتهم، فقد أملحت الفتيات إىل أن 

استخدام رشكائهن للهاتف مل يطرأ عليه قدر مامثل من التغيري.

التي  العمليات  عىل  الضوء  أيضا  املحمولة  الهواتف  عن  دراستنا  وسلطت 

القوية مع  العالقات  التغريات من  وأمهات، وعىل  زوجاٍت  الفتيات  بها  أصبحت 

مجموعات األقران إىل هوية »مزدوجة« تتداخل مع األمومة، وهو مجال يهتم به 

علامء االجتامع دامئا. وهذه النظرة لألمومة من خالل الهواتف املحمولة تكشف 

واألبوية  الزوجية  لعالقاتهن  األولوية  ُتعطى  حيواتهن  من  اللحظة  هذه  يف  أنه 

يعزى  أن  ميكن  ولكن  لألصدقاء؛  املخصص  الوقت  عىل حساب  وذلك  واألرسية، 

 Spencer and) ذلك إىل االختالفات الثقافية يف تقييم العالقات األرسية والصداقة

الفراغ  باستمرار يف قضاء وقت  النساء  تواجهها  التي  Pahl, 2006) وللصعوبات 

خارج املنزل من دون أزواجهن (Green et al., 1990). وميكن النظر إىل الهاتف 

الحبيسات يف  لألمهات  الخصوص  تكنولوجيا مفيدة عىل وجه  أنه  املحمول عىل 

منازلهن؛ حيث يتيح لهن إمكان إرسال رسائل إلعادة تأكيد الروابط االجتامعية 

مع  والخروج  التحدث  فضاءات  فإن  ذلك  ومع  قصرية.  فرتاٍت  بالناس  واالتصال 

األصدقاء تصبح مقيدة ويجب أن تتناسب مع الروتني األرسي (للمتزوجة)، وذلك 

عىل عكس ما كان عليه األمر عندما كّن َعَزبات. وعىل الرغم من الوعد باالتصال 

الثقافية  القيود  فإن  الجديدة،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  عرب  الدائم 
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واملادية حول االتصال املبارش ميكن أن تؤدي إىل إضعاف قوة بعض أمناط الروابط 

الشخصية. وعالوة عىل ذلك فإن ذلك يثري تساؤالت جادة حول التأكيد املعارص 

عىل حرية اختيار من نصادقهم وتوقيت ذلك.

النتائج
عرض هذا الفصل أدلة تشري إىل أن هناك إضفاًء للنوع االجتامعي عىل العرص 

الرقمي، مبينا وجود اعرتاف متزايد باألبعاد الجنسانية للتكنولوجيا الرقمية يف الحياة 

األعامل  املأخوذة من مجموعة كبرية وقيمة من  الرؤى  اليومية. ومن وحي هذه 

هذا  لنقل  الوقت  حان  قد  أنه  نقرتح  فإننا  والتكنولوجيا،  االجتامعي  النوع  حول 

النقاش إىل مرحلة أحدث من خالل االنتقال إىل العرص الرقمي. فقد تجاوز أصحاب 

التبسيطية  الثنائية  املفاهيَم  االجتامع،  علامء  ذلك  يف  مبن  النسوية،  النظريات 

بأن  يعرتفون  وأصبحوا  املرأة،  إىل  بالنسبة  تحررية  أو  قمعية  بوصفها  للتكنولوجيا 

انتظار »الوعد«  أننا النزال يف  الرقمية نعمة ونقمة يف آن واحد. غري  التكنولوجيا 

املنشود للتكنولوجيات الرقمية يف مواجهة أوجه عدم املساواة القامئة عىل أساس 

قد  النسوي،  لالجتامع  فبوصفنا علامء  ذلك  اليومية. وعالوة عىل  الحياة  النوع يف 

أكدنا وجود رضورة ملحة ملواجهة التحديات النظرية الجديدة التي يثريها العرص 

الرقمي، من أجل تفادي املحو (املحتمل) ملنظورات النوع من املجاالت األساسية 

يف الحياة اليومية التي تصبح رقمية عىل نحٍو متزايد، وكذلك تناول األساليب التي 

عن  فضال  اليومية،  الحياة  تشكيل  خاللها  من  الرقمية  التكنولوجيات  تعيد  رمبا 

الضوء  تسليط  يف  األسايس  اهتاممنا  محور  متثل  ولقد  ذاته.  النوع  مفهوم  صياغة 

جديدة  بأساليب  ويتطوران  والتكنولوجيا،  النوع  فيها  يظهر  التي  املجاالت  عىل 

املهمة  وتتمثل  الظهور.  ذلك  ومكان  زمان  ذلك  يف  مبا  لالهتامم،  ومثرية  ومعقدة 

وعىل  وتفسريها  التعقيدات  تلك  عىل  الرتكيز  يف  النسوي  االتجاه  ألنصار  النقدية 

أثناء ظهورها. وبوصفنا نسويني فنحن نشهد  التي تشكلها يف  اآلليات والعمليات 

أيضا التوترات بني األوجه الدامئة لعدم املساواة بني الجنسني واالحتامالت الجديدة 

للتحدي والتغيري. ويف عصورنا التي تتسم مبزيد من املرونة والسالسة فهناك حاجة 

إىل إخضاع التجديد واإلثارة التي تنطوي عليها املجاالت الجديدة للبحث الرقمي 
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يف مناقشات سوسيولوجية ونسوية عىل نطاق أوسع. وللعودة إىل ما ورد يف بداية 

الفصل، فإن مامرسة الخيال السوسيولوجي النسوي هي أمر جوهري لتفسري العرص 

الرقمي بأساليب نقدية وإبداعية وإلحياء النظرية السوسيولوجية.

مثل يس  الكالسيكيني  السوسيولوجيني  املنظرين  بتأثري  وعي  عىل  نحن  وأخريا 

 Luckman (1967) ولكامن Berger وبرغر ،C. Wright Mills, (1970) رايت ميلز

واألخالقية  الفكرية  باملساعي  االلتزام  لحثِّنا عىل  الشهرية  نصيحتهم  أطلقوا  الذين 

لتمثيل الحياة اليومية بأكرث الطرق دقة وشموال. وباملثل فنحن نحتج بأن التحول 

الرقمي الحديث يؤدي إىل تحول سياسات التكنولوجيا بطرق معقدة، ما يحتم عىل 

علامء االجتامع النسوي أن يكون لديهم التزام أخالقي وسيايس بكشف الرسديات 

املطلوب  األعامل  من  كثري  هناك  بل  اليومية.  الحياة  يف  للتكنولوجيا  الجنسانية 

إنجازُها. وال يتسع املجال يف هذا الفصل للدخول يف اإلمكانات والتحديات الهائلة 

التي تواجه علامء االجتامع النسوي يف هذا العرص الرقمي، ولكننا حاولنا استخدام 

هذا الفضاء لعرض بعض األفكار حول كيفية إعادة التنظري للتكنولوجيا الرقمية وأيضا 

حول مسارات البحث يف املستقبل. والعرص الرقمي ال يواجه التحديات التجريبية 

والنظرية فقط، بل يواجه أيضا التحديات املنهجية مبا يف ذلك بحث معاين التحول 

الرقمي بالنسبة إىل مناهج البحث النسوي. وهناك قضايا اجتامعية وسياسية كربى 

يف العرص الرقمي تحتاج إىل البحث أيضا، بدءا من املجاالت العامة لعدم املساواة 

االجتامعية ومتثيالت النوع يف اإلعالم الرقمي، وصوال إىل املجاالت املحددة للبحث 

مبا يف ذلك العنف ضد املرأة عىل اإلنرتنت، ومشاركة املرأة ومتثيلها يف الفضاءات 

الرقمية، وتأثري التكنولوجيات يف العالقات بني األشخاص القامئة عىل أساس النوع 

وتقسيم العمل. وإن مامرسة خيالنا السوسيولوجي هو مورد حيوي للحفاظ عىل 

قوة منظورات النوع، واألهم من ذلك الرتكيز عىل تطور العالقات االجتامعية التي 

تنطوي عىل التكنولوجيا؛ وهي إجراء يتفادى التثمني املغاىَل فيه للمستقبل الرقمي.
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إنَّ أيَّ إعادِة تفكرٍي نقديٍة يف العالقاِت يف العرِص 

الرقمي تشمُل، إىل حدٍّ ما، »الحديث عن املايض«. 

ويتميز هذا املجال تاريخيا، رمبا أكرث من أي مجال 

من املجاالت الدراسية األخرى املتعلقة بالوسائط 

إىل  املستِند  غري  بالتأمل  الرقمية،  والتكنولوجيا 

الوقائع وباالدعاءات العشوائية التي تبدو لنا، إذا 

ما ألقينا نظرة إىل املايض، وكأنها تهدف تقريبا إىل 

إحداث الذعر لدى علامء االجتامع والنسويني عىل 

 relationality حد سواء. بل إن دراسة العالئقية

أحد  هي  اإلنرتنت  شبكة  سياقات  يف  والذاتية 

النقد  توجيه  يف  فيها  نرغب  رمبا  التي  املجاالت 

الذي  والسؤال  خاصًة.  الرقمي«  »العرص  لفكرة 

الرقمي  العرص  حول  النسوية  النظريات  تطرحه 

كلمٌة ختامية: العالقات
 الرقمية واألمل الِنسوي

 »السيــاساُت النسوية، وليست 
التكنولوجيــــا، هي التـي تؤدي 
دورا جوهريا يف تحقيق املساواة 

بني الجنسني«

33

ديربا فريداي
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تحوال  تتطلب  اجتامعية ضخمة  ثورة  الرقمي ميثل  العرص  أن  نتجنب فكرة  هو كيف 

مامثال يف التفكري السوسيولوجي، عندما يكون جزٌء كبرٌي مام نراه يف الفضاءات الرقمية 

اليزال مألوفا عىل نحو محبط؟ وكيف للمرء أن يفعل ذلك من دون أن يتصف بالسلبية 

والتبسيطية التي يبدو أن تلك الجملة توحي بهام؟ 

ينخرط كال الفصلني يف هذا الجزء يف هذه العملية من الحديث عن املايض، وهو 

مرشوع أرى أنه جوهري بالنسبة إىل مواضيع النوع والعالئقية، وذلك لسببني: أولهام 

أن التنظري املثايل أو باألحرى غري النقدي حول املجال الرقمي يعد غري ُمرٍض من الناحية 

التاريخية يف تعامله مع التساؤالت عن النوع والسلوك الجنيس. وثانيهام: يف الفرتة نفسها 

طرحت النظرية االجتامعية طرقا جديدة للتفكري يف العالقات، والعالئقية، والذات، بيد 

أنها مل تقدم دامئا حوارا مثمرا مع النظريات الخاصة بالشأن الرقمي عىل رغم انشغال 

التكنولوجيات  خالل  من  العالئقية  تشكيل  بها  ُيعاد  أن  ميكن  التي  بالطرق  األخرية 

الجديدة. كام أن التحول الرقمي يف الحياة االجتامعية قد تزامن مع التحول الوجداين 

أنهام  األحيان  بعض  يبدو يف  فإنه  ذلك  من  الرغم  ولكن عىل  االجتامعية،  النظرية  يف 

يسريان عىل خطني متوازيني من دون أن يتقابال. وعىل الرغم من أن الباحثني النسويني 

يف الثقافة الرقمية عىل وجه الخصوص كانوا دامئا مهتمني بصياغة السياسات الوجدانية 

والعالئقية للثقافات الرقمية، فإن األعامل املميزة مل تبدأ بالظهور إال أخريا يف هذا املجال 

 Kuntsman كونتسامن  املثال،  سبيل  عىل  )انظر،  الحوار.  يف  والرقمي  السوسيولوجي 

 .)Karatzogianni )2012( وكراتزوجياين

وقد تعامل كال الفصلني يف هذا الجزء مع العالئقيات الرقمية من منظور نسوي، 

مألوفة  ستكون  التي  املايض  عن  الحديث  عملية  يف  ينخرطان  فإنهام  الشكل  وبهذا 

بالنسبة إىل العديد من الباحثني النسويني يف املجال الرقمي. ويف األيام األوىل للتعامل 

األكادميي مع تكنولوجيات املحمول واإلنرتنت، برز كثري من املزاعم املتكلفة حول القوة 

الرؤية ما بعد  بالنظر إىل  أنها – وهذا مثري للسخرية  للتكنولوجيا إىل درجة  التحولية 

كربى:  تقريبا رسدية  لت  شكَّ  – التنظري  هذا  من  كبري  جزء  بها  يتمتع  التي  الحداثوية 

عن التكنولوجيا بوصفها أداة للتحرر، وعن إسقاط النظم الراسخة للنوع والجنسانية، 

وعن التجربة الوهمية التي تنطوي عىل بوادر التحول ظاهريا، ويطلق عليها »الجنس 

تتمثل  التنظري  لهذا  الجانبية  اآلثار  أهم  فإن  االجتامع  علم  إىل  وبالنسبة  اإللكرتوين«. 
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وتساؤالت  نقاشات  وتطرح  وبحسم  بقوة  وتتفاعل  تظهر  التي  النسوية  االستجابة  يف 

جديدة. وعىل نحٍو مؤكد فإن السؤال الذي ُيطَرح يف كال املقالني - والذي يتعلق بكيفية 

يظهر   - النقد  إىل  واملوجه  الفعال  النسوي  والتحليل  االجتامعية  النظرية  بني  التوفيق 

 Lynn بوصفه مجاال مهام لعلم االجتامع يف العرص الرقمي. وبالنسبة إىل لني جيمسون

Jamieson التي تتذكر هنا رد الفعل النقدي عىل عملها املبدع »الحميمية: العالقات 

فيه  تعرضت  والذي   ،1997 العام  يف  نرش  الذي  الحديثة«  املجتمعات  يف  الشخصية 

يشمل  الذي  للجنس  املحتمل  »الرتاجع  مثل  املوضوعات  بعض  تجاهلت  بأنها  لالتهام 

األعامل  من  السيل  ذلك  فإن  جديدة«،  أبعادا  الجسد  واكتساب  الجسدي  التالمس 

والتي  اإلنرتنت،  عرب  االجتامعي  بالنوع  وبالعبث  اإللكرتوين«  »الجنس  بـ  تحتفل  التي 

من  ميكن  التي  لألساليب  النسوي  النقد  إسكات  عىل  عملت  التسعينيات،  يف  ظهرت 

االتجاه،  هذا  ويف  الرقمية.  الفضاءات  يف  املعيارية  النوع  عالقات  إنتاج  إعادة  خاللها 

والنصوص  الجسد  متجاوزًة  واالبتكار،  التحرر  ]رسديات[  حول  »سخريتها  تسجل  هي 

التقليدية للجنس والنوع«؛ ألنه وفقا للمالحظة املوفقة التي تطلقها فإنه »باإلضافة إىل 

إتاحة اإلمكانات لفضاءات آمنة، وتوجيه القوة، والعبث بالنوع االجتامعي وتحريره، فإن 

اإلنرتنت تتيح أيضا اإلمكانات إلعادة خلق منظومات الجنسانية والنوع« )هذا املجلد(. 

وإذا ما ألقينا نظرة إىل الوراء، فسنجد أن هذا الشك يبدو مربَّرا: فالحياة عىل اإلنرتنت، 

بوجٍه عام، مل تتطور وفق املسارات التي تصورها منظرو ما بعد الحداثة يف التسعينيات 

من القرن العرشين. واالتجاهات األكرث إثارة لالهتامم بالنسبة إىل علم االجتامع املعارص 

وعالقات  األرسة  وأهمية  اليومية،  الحياة  يف  املحمول  تكنولوجيات  دمج  ذلك  مبا يف   -

الدنيوية  األمور  تأكيدها عىل  أنها، من خالل  يبدو   - التدوين  ثقافة  األصدقاء وظهور 

واليومية، تشكل النقيض التام للمجاز الذي ينظر إىل اإلنرتنت بوصفها ملعبا مجهوال. ويف 

الوقت ذاته فإن االستجابات النظرية األكرث أهمية للثقافة الرقمية هي التي انبثقت من 

األعامل التي انتقدت هذه املركزية التكنولوجية technocentrism، وباألخص تلك التي 

انبثقت من الدراسات الخاصة باملدرسة النسوية وبفرتة ما بعد االستعامر.

كثرية  بادعاءات  تتميز  والجنسانية  الرقمي  النوع  عن  املبكرة  الكتابة  كانت  لقد 

بعد  ما  لنظرية  ما  نوعا  املتحمسة  القراءة  من  وأيضا  العلمي،  الخيال  من  مستمدة 

الحداثة األكادميية جنبا إىل جنب مع ما أرى أنه قراءة خاطئة لرؤية بتلر؛ فالنوع، يف 
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الرسديات الشعبية للثقافة اإللكرتونية cyberculture، كان ُينظر إليه عىل أنه مسألة 

تتعلق إىل حد كبري بالفعل الشخيص، أو بوصفه رداًء ُيرتدى وُينَزع، عىل الرغم من أن 

بتلر حذرت من أن ُيقَرأ عملها بهذه الطريقة. وهذه القراءات الخاطئة والحذف وانتشار 

التمني أدت إىل إخفاء النوع، وأيضا إىل اتجاه أكادميي تفاؤيل يعرف بالنسوية اإللكرتونية 

كل  يالحظ  وكام  والتقاطع.  القوة  مسألتي  تفسري  إىل  تهدف  التي   cyberfeminism

من غرين Green وِسنغلتون، فإن النوع غالبا ما ُيْخَفى يف عملية التنظري الكربى حول 

استخدام  عن  التجريبية  الدراسات  من  العديد  ويف  واالجتامعي،  التكنولوجي  التغري 

املقاالت  يتعامل كل واحد من هذه  املعلومات )هذا املجلد(. وإىل حد ما  تكنولوجيا 

من  النوع  يصبح  التي  والحذف  والصمت  الغياب  حاالت  ومع  االختفاء؛  موضوع  مع 

خاللها مبنزلة الغائب الحارض structuring absence ضمن دراسات الثقافة اإللكرتونية 

إذا  للدهشة  إثارة  أكرث  يصبح  األمر  وهذا  للجدل.  ومثريا  ناشئا  أكادمييا  فرعا  بوصفها 

الرقمي.  املجال  يف  النسويني  االجتامع  لعلامء  الشديد  االهتامم  االعتبار  يف  أخذنا  ما 

الرقمي من خالل  النسوية للمجال  الدراسات  بل إن كل مقال يشارك جزئيا يف ضبط 

النوع  االجتامع ودراسات  ُأنتجت ضمن علم  التي  األعامل  إىل مجموعة  االنتباه  لفت 

ودراسات التكنولوجيا والعلوم وعرْب الحدود الفاصلة بني هذه الفروع األكادميية. وغالبا 

ما يتضمن هذا املرشوع مالحظة الظواهر االجتامعية عرب شبكة اإلنرتنت: وهنا يقدم 

قامئة  الرقمي تكون  للمجال  غرين وِسنغلتون حجة قوية إلجراء دراسة سوسيولوجية 

عىل التجربة؛ حيث يزعامن أننا يف حاجة إىل النظر إىل املجال الرقمي بوصفه عدسة 

مهمة يستطيع من خاللها علامء االجتامع االستمرار يف تحليل الطبيعة املحلية للحياة 

اليومية، مبا يف ذلك السلوكيات والسياقات القامئة عىل أساس النوع، بدال من االنبهار 

باملشهد الجديد والالمع الذي يتيحه العرص الرقمي كام يبدو )هذا املجلد(. وهذا األمر 

بالتأكيد ال يهدف إىل اإليحاء بوجود ثنائية تكون فيها النظرية مجردة وغري ذات أهمية، 

يف حني يصبح البحث التجريبي إىل حد ما أكرث صحة وواقعية. األمر الذي أقرتحه، يف 

مع  تتجاوب  أن  يجب  النظرية  أن  الباب، هو  يتضمنهام هذا  اللذين  الفصلني  أعقاب 

التجربة املعيشة، فهي ليست أداة يطبقها املرء للوصول إىل نتيجة محددة مسبقا، بل 

يجب أن تنبثق من الحوار واالستامع، وهذا ُيَعد صحيحا إىل حدٍّ كبري فيام يتعلق بتأمل 

مواضيع الذاتية والحميمية.
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وبأساليب مختلفة، فإن كال املقالني ال يشري إىل رضورة إعادة النظر يف علم االجتامع 

أنه قد يكون من الرضوري واملفيد  الرقمية، بقدر ما يشريان إىل  التكنولوجيا  ملواجهة 

النظر إىل علم االجتامع والتكنولوجيا الرقمية معا بطرق ميكن أن تكون جديدة كليا. 

وأحد العنارص األساسية يف هذا التفكري يتمثل يف االهتامم مبدى تغلغل التكنولوجيات 

»الجديدة« يف الحياة االجتامعية والشخصية اليومية. وبدال من النظر إىل التكنولوجيا 

الرقمية بوصفها مجاال منفصال ومتميزا للتأمالت النظرية، فإن هذين الفصلني يوضحان 

أن التكنولوجيا الرقمية مجال مندمج يف الحياة اليومية ومواكب لها. وكام تالحظ لني 

جيميسون فإن ذلك ال يعني إنكار أن هذه التكنولوجيا ميكن أن تفتح فضاءات ألشكال 

 cyber جديدة من املشاركة واالنتامء. وبعيدا عن التعميامت الشاملة للنظرية اإللكرتونية

theory، فإن التكنولوجيا الرقمية ُتعترب مجاال ثريا بالنسبة إىل الخيال السوسيولوجي. 

والسؤال هو كيف ميكن لعلم االجتامع، وباألخص علم االجتامع النسوي يف هذه الحالة، 

أن يهتم بتنوع الثقافات الرقمية وتعقيدها؟ ُيثار هذا السؤال من ِقبل غرين وِسنغلتون 

يف مقالهام عن إضفاء النوع عىل املجال الرقمي، حيث يزعامن أن مرشوع »ربط النظرية 

وإنتاج  األكادميي  االختصاص  هذا  تغيري  عىل  قادر  السوسيولوجي«  بالخيال  النسوية 

تحليالت أفضل وأكرث دقة لألساليب التي نتعايش فيها مع التكنولوجيا الرقمية، والتي 

ر املتمثل يف العالقات الشخصية  تخلف تأثريا محتمال بدءا من امليدان االجتامعي املصغَّ

يف الحياة اليومية وصوال إىل »النظرية الكربى«. ومن املفيد أيضا أن نتذكر أن »إعادة 

قد  بل  و»اتجاهات« جديدة،  نظريات جديدة  إنتاج  فقط عىل  تنطوي  ال  قد  النظر« 

رنا  ر. ففي الفصل الذي خصصته للحديث عن الحميمية والذات، ُتذكِّ تشمل أيضا التذكُّ

جيميسون بأن النقاشات التي تدور حول الحميمية ليست مقصورة عىل العرص الرقمي، 

بل هي تنبثق من قضايا الذاتية والهوية التي شغلت اهتامم علامء االجتامع منذ وقت 

ر بعض النظريات عن الذات )وهي يف  طويل. ولذلك فإن إعادة النظر قد تشمل تذكُّ

هذه الحالة تتمثل يف النظرية االجتامعية التفاعلية الكالسيكية( والتي التزال - مع بعض 

التجديد - »تفي بالغرض«، فضال عىل كونها تولد منظورات نظرية جديدة ميكن من 

خاللها النظر يف العالئقيات الرقمية.

 digital intersubjectivities املشرتكة  الرقمية  الذوات  حول  النقاشات  ُتَعد  وال 

ُتْبَنى  بالوسائط  ناشئة محكومة  إذ إن فكرة وجود ذوات  السياق جديدًة:  ضمن هذا 
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للشأن  محورا  التكنولوجيا  تصبح  أن  فكرة  أي  التكنولوجيا،  مع  الحوار  خالل  من 

االجتامعي، تعود عىل األقل إىل الفرتة التي كتب فيها ماكلوهان Mcluhan عن التلفاز 

الرتكيز عىل  إىل  »نحتاج  بأننا  وِسنغلتون  غرين  فإن حجة  املنظور  )1969(. ومن هذا 

الحياة اليومية من أجل فهم العالقة بني عمليات االبتكار التكنولوجي واألساليب التي 

متصلة  سلسلة  تنشئ  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيات  مختلف  خاللها  من  ُتستهَلك 

االجتامع  علامء  اهتم  وأخريا  للذات«.  األقدم  والتكنولوجيات  الرقمية  التكنولوجيا  بني 

بالعالئقية  املتعلقة  االجتامعية  النظريات  مع  حوار  يف  الرقمية  التكنولوجيا  بإقحام 

أكرث  قراءة  إىل  النسوية  التقنية  العلوم  دراسات  تأثري  أدى  بينام  والذات،  والحميمية 

نقدا ودقة للطرق التي يجري من خاللها إضفاء النوع عىل الثقافات الرقمية، فضال عىل 

لفت االنتباه إىل الطرق التي ميكن من خاللها لهذه الثقافات خلق لحظات من التغيري 

املحتمل، قد تبدو - نظرا إىل كونها طارئة ومحدودة النطاق وغري مثرية، وليست من 

النوع القادر عىل إحداث تغيري شامل - مختلفًة كثريا عام ميكن أن توحي به اإلسقاطات 

السلبية أو اإليجابية املفرطة للدراسات املبكرة للثقافة اإللكرتونية. وكام كتبت باتريشيا 

الجديدة كانت مفيدة معرفيا  التكنولوجية  التطورات  فإن   ،Patricia Clough كلوف

بالنسبة إىل النظرية االجتامعية لكونها »]متكننا[ من “رؤية” االنفعاالت وإنتاج قدرات 

وُيَعد   .)2007:3( والفسيولوجية«  العضوية  الجسد  قيود  تتجاوز  انفعالية  جسدية 

لنا  يسمح  ألنه  بل  بأخرى،  أو  بطريقة  الجسد  بتجاوز  يسمح  ألنه  ليس  مفيدا  ذلك 

فكرة  أن  وهو  طويل،  وقت  منذ  النسوي  االجتامع  علامء  له  ر  ينظِّ كان  ما  نرى  بأن 

كانت  إن  الثقافة، حتى  أفرزتها  التي  األوهام  متناهية هي من  بوصفها وحدة  الذات 

 Deborah Gamb من األوهام التي تتمتع بقوة هيكلية. وكام الحظت ديبورا غامب

)يف سياق الكتابة عن التجسيد التكنولوجي technological embodiment(، فإنه قد 

التمييزات  إللغاء  بالقوة  تتمتع  واالتصاالت  املعلومات  »تكنولوجيا  أن  صحيحا  يكون 

بني الطبيعة والثقافات، وبني العضوي والالعضوي، وبني اآللة واإلنسان«، ولكن رغبتنا 

حقيقية  أشياء  بوصفها  نعيشها  ال  أننا  تعني  ال  اليسرية«  »التناقضات  هذه  إبطال  يف 

قد بالتكنولوجيا  عالقتنا  إطار  يف  نشكلها  التي  »الجديدة«  والذوات   .)2007: 110( 

بالرضورة »جديدة«، مبعنى  وليست  أفرادا،  بوصفنا  إال  إلينا  بالنسبة  تكون جديدة  ال 

أنها متطرفة سياسيا أو قادرة عىل إحداث التحول االجتامعي. فعىل سبيل املثال يسجل 
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غرين وِسنغلتون إنشاء أحد املشاركني لهوية »رجل أعامل له صالت بذوي الشأن« من 

ُتْجَرى  الذين  للرجال  التي متثل منوذجا  النتيجة،  املحمول. وهذه  بهاتفه  خالل عالقته 

معهم مقابالٌت يف هذه الدراسة، تتالقى مع االنتقادات السوسيولوجية املهمة ملدى تأثري 

التكنولوجيات الرقمية يف إنتاج ذوات نيو ليربالية، كام تتالقى مع األعامل الحديثة التي 

تتناول الخصائص الذكورية.

أساسية  تعد  الوجدانية  واملشاركة  الحميمية  أشكال  أن  الباحثون  زعم  وحديثا 

يف  املثال،  سبيل  عىل  األمر،  هذا  وُيْبَحث   .knowledge economy املعرفة  القتصاد 

عمل مليسا غريغ Melissa Gregg عن حميمية العمل الرقمي. ويف عملها عن وسائل 

التواصل االجتامعي والعمل والطبقة تستكشف غريغ كيف يتطلب التحول إىل اقتصاد 

املعلومات وجود عالقة جديدة وحميمية بالعمل: فالعمل يقتحم الحياة خارج نطاق 

اإلنرتنت وُيفسدها، حيث يحتكر الزمان واملكان بطريقة يصبح فيها الحراك االجتامعي 

ذكورية  رقمية  ذاٍت  إنتاج  عىل  بالقدرة  حميميا  ارتباطا  مرتبطني  الطبقية  والهوية 

للتواصل االجتامعي والتعامل  الجديدة  اإلثارة حول األشكال  ومتامسكة )2007(. وإن 

مع اإلنرتنت غالبا ما تعمل عىل إخفاء الوالءات التجارية والحرفية ملثل هذه املواقع، 

ورأس  الطبقة  الالمساواة عىل صعيد  تستنسخ من خاللها  التي  األساليب  تحجب  كام 

النوع والجنسانية. ومن ناحية أخرى فإن  املال واالتصال باإلنرتنت، وأيضا عىل صعيد 

الباحثني.  التكنولوجيات الرقمية تحتاج أيضا إىل أشكال جديدة من التعاطي من ِقبل 

فقراءة التكنولوجيات الرقمية ببساطة ال تكفي إلثبات الهيمنة الذكورية، أو الليربالية 

الجديدة، أو ما شابه: فهذه ليست نصوصا إعالمية ميكننا ببساطة أن نطبق عليها أدوات 

تجربة  ذاتها  حد  يف  تشكل  أنها  كام  الحياتية،  التجربة  عن  سجالت  هي  بل  نظرية، 

للتكنولوجيات  أهمية  األكرث  الجوانب  فإن   ،Les Back باك  ليس  وكام الحظ  حياتية. 

الجديدة بالنسبة إىل علم االجتامع قد تتمثل يف أنها ُتنشئ طرقا جديدة لالستامع، وأنها 

تتطلب منا أن »نبدأ يف التفكري عىل نحو مختلف يف العالقة بني القائم باملالحظة واليشء 

املالَحظ« )2007:11(. فاملدونات والشبكات االجتامعية والوسائط األخرى لتكنولوجيا 

يف  املشاركني  تسجيالت  بأن  باك  يثريها  التي  الحجة  مع  تتفق  واملعلومات  االتصاالت 

البحث فيام يتعلق بحياتهم الشخصية ال تشكل »صوت نشاز حقيقيا«، بل هي عبارة 

عن »خربة جزئية« ُيفرتَض أن تؤخذ عىل محمل الجد )املرجع السابق(. وهذه اإلعادة 
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للصياغة فيام يتعلق باملعلومات الرقمية بوصفها أرشيفا هي التي، يف رأيي، ترتك األثر 

كونتسامن  آدي  تزعم  وكام  والعالقات.  الذوات  السوسيولوجي حول  التفكري  يف  األكرب 

Adi Kuntsman، األنرثوبولوجية النسوية، فإن الفضاءات الرقمية، مثل املدونات، متثل 

الحايل  الوقت  يف  السائدة  الرقمية  الثقافات  يف  واالنتشار  »فالرسعة  للمشاعر  أرشيفا 

التفاعالت  تتحول  ومبوجبهام  والحفظ؛  التوثيق  من  الهائل  الكم  ذلك  مع  يتعايشان 

يف  مجمدة   virtual fossils افرتاضية«  »متحجرات  إىل  الرقمية  واملشاعر  واألحداث 

)2010(، وميثل  السنني«  لعدد من  الخوادم  إلكرتونية، وتظل محفوظة عىل  أرشيفات 

هذا األرشيف املكون من املشاعر والعالقات فرصة كبرية لعلم االجتامع يك ال ُينتج أو 

اإلنرتنت  عىل  الحياة  بخصوصيات  ليهتم  بل  كل يشء،  شموليا يرشح  يستنسخ خطابا 

وخارجها وباآلفاق املفتوحة أمامها.

إىل ملخص غرين  الجزء، وباألخص  التي يضمها هذا  الفصول  إىل  يعيدين  إن ذلك 

حيث  واسامن؛  جودي  عمل  يف  املتمثل  التكنولوجي  النسوي  املوقف  عن  وِسنغلتون 

مع  النسوي  التعاطي  إىل  بالنسبة  األمام  إىل  خطوة  ميثل  العمل  هذا  أن  إىل  يشريان 

التكنولوجيا الرقمية من خالل كونه يخط لنفسه، كام يبدو، مسارا وسطيا بني املوقفني 

املستقطبني املتمثلني يف رهاب التكنولوجيا والولع بها بغية الوصول إىل تحليل أكرث دقة 

واملرونة.  بالتغري  تتسم  والتكنولوجيا  النوع  بني  العالقات  أن  يبني  والتكنولوجيا  للنوع 

)Wajcman 2004(. ويعد عمُل واسامن طموحا نظرا إىل أنه يتضمن نقدا قويا للحتمية 

 ،gender essentialism وجوهرية النوع technological determinism التكنولوجية

مع اإلبقاء عىل إمكانية الرتقب الدقيق واالنعكايس الناقد تجاه السبل التي من خاللها 

ُيغرَس األمل يف التكنولوجيا الرقمية جنبا إىل جنب مع اقرتانها بالالمساواة واإلقصاء. ومن 

خالل الدعوة إىل إعادة إحياء السياسات النسوية الرافضة للفكرة التكنولوجية املركزية 

التي تنص عىل أن التكنولوجيات يف حد ذاتها تفسح املجال ألشكال جديدة من الذاتية 

والحراك، فإن عمل واسامن يذكرنا بأن السياسات النسوية، وليس التكنولوجيا، هي التي 

الجنسني )Green and Singleton, هذا  املساواة بني  تؤدي دورا جوهريا يف تحقيق 

املجلد(. وإذا كانت »مامرسة الخيال السوسيولوجي«، عىل حد زعم غرين وِسنغلتون، 

»تؤدي دورا جوهريا يف تفسري املجال الرقمي بطرق إبداعية ونقدية« )املرجع السابق(، 

فإن مثل تلك السياسات النسوية الطموحة تشكل جزءا أساسيا من هذا املرشوع.
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الباب الثاين
الفضاءات
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ما املقصود باملعلوماتية الحرضية؟

الحرضية  املعلوماتيِة  تحليُل  يبدو  قْد 

كأنه  البداية  يف   Urban Informatics

يجب  يشء  أنه  أي  وغامضة؛  فنية  مهمة 

حرصه يف بعض الكتب والنرشات واملؤمترات 

املتخصصة، بدال من كونه موضوعا ذا أهمية 

ومهمة  األرجح.  عىل  وعامة  سوسيولوجية 

هذا الفصل هي إقناع القارئ الذي رمبا يكون 

متشككا بخالف ذلك؛ أي أن الرتكيز التحلييل 

هائال  كمًّ  يوفر  الحرضية  املعلوماتية  عىل 

من األفكار عن كيفية إعادة النظر يف الخيال 

للعرص  إنتاجا  األكرث  املعارص  السوسيولوجي 

الحرضية  املعلوماتية  فكرة  وتعد  الرقمي. 

إعادُة النظر يف الفضاء: 
املعلوماتية احلضرية واخليال 

السوسيولوجي

»الشفرُة هي رشياُن الحياِة يف مجتمِع 
الشبكة، متاما كم كان البخاُر يف بداية 

العرص الصناعي«

44

روجر باروز وديفيد بري



82

علم االجتماع الرقمي

اآلن  نعيش  أننا  املفاهيمية  الناحية  م يك يسجل من  ُصمِّ نسبيا  اخرتاعا حديثا 

البايل بني »فضاء  )األنطولوجي(  الوجودي  التمييز  فيها  يف ظل ظروف مل يعد 

مستداما   space of flows التدفقات«  و»فضاء   space of places األماكن« 

)Castells, 1996(. إنها الدراسة التي تتعلق بكيفية تشابك املعلومات واألنساق 

الحرضية من أجل إنتاج ما يراه البعض أنطولوجيا اجتمعية مميزة تتطلب قدرا 

كبريا من إعادة النظر يف املمرسة السوسيولوجية.

ويف حني أن معظم القراء سيكونون عىل دراية مبفهوم الحرضية - ذلك أن 

التخصص  هذا  يف  جيدا  ومرتسخ  طويل  بتاريخ  يتمتع  الحرضي  االجتمع  علم 

العلمي )Parker, 2004( - فإنه قد تكون لديهم دراية أقل بفكرة املعلوماتية. 

نتبع هنا املحللة الثقافية كاثرين هايلز )Katherine Hayles )1999: 313 من 

خالل استخدام تعريف واسع للغاية، حيث تقول هايلز: 

أقصد بـ »املعلوماتية« تلك البنى املادية والتكنولوجية واالقتصادية 

واالجتمعية التي تجعل عرص املعلومات ممكنا... ]األجهزة[ والربمجيات 

املعيشة  الحاسب اآليل، وأمناط  االتصاالت مع تكنولوجيا  التي دمجت 

التي تنشأ من الوصول إىل بنوك البيانات الكبرية، وتعتمد عىل الوصول 

الفوري للرسائل، وتغيري عادات متوضع الجسم، وتركيز العني، وحركات 

اليد، والروابط العصبية التي تعيد تكوين جسم اإلنسان بالتزامن مع 

تكنولوجيات املعلومات.

التي حاولت تدوين  وميكن للمرء أن يشري إىل عدد ال حرص له من املصادر 

داللة  األكرث  املجلدات  ولكن  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  عىل  املجال  هذا 

تشمل بالتأكيد ما ييل: كتاب غراهام )Graham )2004 بشأن املدن اإللكرتونية 

Cybercities؛ ومجموعة الدراسات التي ُجِمعت يف كتاب أعده إليسون وآخرون 

األبحاث  كتاب ضخم يحمل عنوان »كتيب  Ellison et al. وأخريا ظهر   )2007(

 Handbook of Research on  )2009 )فوث،  الحرضية«  املعلوماتية  حول 

)Urban Informatics  )Foth, 2009. أما روايات »الخيال غري العلمي« األخرية 

 Pattern Recognition »مثل »متييز األمناط William Gibson لويليام غيبسون

2003، وبصفة خاصة رواية »بلد األشباح« )Spook Country )2007، فتقدم أيضا 
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نظرة تحليلية عميقة عن األنطولوجيا االجتمعية الجديدة التي ُيزَعم أن التطورات 

يف املعلوماتية الحرضية تنبئ بها. واملوارد النظرية التي يعتمد عليها هذا املجال 

الثقافية، ونظرية التصميم والجغرافيا البرشية  متنوعة، ومستمدة من الدراسات 

وكذلك علم االجتمع، ولكن اإلسهامات الرئيسة التي سنفحص بعضها أدناه تشمل 

 Martin دودج  ومارتن   ،Mike Crang كرانغ  مايك  لدى  املعارصة  الكتابات 

 ،Rob Kitchin كيتشني  وروب   ،Stephen Graham غراهام وستيفن   ،Dodge

 Bruce وبروس ستريلنغ ،Bill Mitchell وبيل ميتشل ،Scott Lash وسكوت الش

Sterling، ونايجل ثريفت Nigel Thrift، وكذلك كاثرين هايلز. وبالتفكري يف قامئة 

األسمء هذه من املمكن أن نقرتح من البداية أن ما هو مطلوب يف إعادة النظر 

يف علم االجتمع وإعادة النظر يف الفضاء يف العرص الرقمي هو التعاطي الروتيني 

مع الدراسات واملناقشات التي تقع خارج حدود التخصص العلمي األكادميي لعلم 

االجتمع  علم  بأن  فيه  نشعر  الذي  املكان  هي  الخارجية  املوارد  هذه  االجتمع. 

قد يحدد رؤى واسرتاتيجيات مفاهيمية وتجريبية من شأنها أن تغذي أي تجديد 

رضوري لهذا املجال العلمي يف ضوء السياق املتغري.

ما يقع عىل املحك سوسيولوجيا؟
رمبا تتمثل أفضل طريقة لرشح األمور الواقعة عىل املحك سوسيولوجيا، إذا 

تتبع  املعارص، يف  الحرضي  املعلومايت  للعمل  األساسية  الفرضية  املرء  قـَبـِل  ما 

التطور املفاهيمي ألحد هؤالء الُكتاب – وهو عامل االجتمع الثقايف سكوت الش 

 social geography وذلك ملا لهذا األمر من صلة بتحليل الجغرافيا االجتمعية –

يف العرص الرقمي. وال تدل الطريقة التي يعيد بها الش التفكري يف موقفه فقط 

عىل أمناط أوسع من إعادة التنظري التي أثارها التدفق الهائل لعمليات الرقمنة 

digitisation، ولكنها أيضا مثال وثيق الصلة برضورة »ترسيع« أعمل التنظري 

السوسيولوجي من أجل مواكبة أمناط التغري السوسيوتقني واملمرسات الثقافية 

.)Gane, 2006( املرتبطة به

لقد كان الش )2002( يف اآلونة األخرية راضيا متاما فيم يتعلق بالحفاظ عىل 

التمييز بني »فضاء األماكن« و»فضاء التدفقات«. ويف هذا التمييز أدرك الش أن 
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االهتممات السوسيولوجية التقليدية بالعالقات االجتمعية القريبة التي تحدث 

داخل أماكن محددة تحتاج إىل أن تأخذ يف االعتبار ما كان ُيعترَب يف ذلك الوقت 

مبنزلة إمكانات جديدة يوفرها اإلدخال واسع النطاق لألجهزة الرقمية املرتبطة 

بالشبكة بأنواع مختلفة. هذه األجهزة الجديدة فتحت فضاء األماكن عىل نوع 

جديد من الفضاء؛ إنه الفضاء الذي جعل حصول التفاعل االجتمعي يف الوقت 

الحقيقي أمرا ممكنا عىل نطاق عاملي من دون الحاجة إىل التجاور املادي، وذلك 

بفضل تدفق الربمجيات والشفرات واملعلومات الرقمية. ويرى الش يف الواقع أن 

هذا التمييز بني فضاء األماكن وفضاء التدفقات وهذه الطريقة التفاضلية، التي 

را عىل أنهم يوفران األساس  بدأ هذان الفضاءان بالتفاعل من خاللها، قد ُتُصوِّ

الجغرافيا  أن  بدا  إىل الش،  وبالنسبة  ناشئة حديثـا.  كونية  اجتمعية  لجغرافيا 

االجتمعية أصبحت مجزأة نتيجة للتفاعل بني محركني رئيسني: الكثافة املتغرية 

»لتدفقات املعلومات« التي متأل فضاء التدفقات، والطبيعة السابقة »لفضاءات 

الهوية« التي غطتها هذه التدفقات يف فضاء األماكن. وقد ميَّز الش )28-29 :2002( 

املرنة  االفرتاضية  املشاهد  »الحية« واملناطق »امليتة« يف  املناطق  ه  بني ما سمَّ

للمعلومات والتي رأى ظهورها يف جميع أنحاء العامل. كانت املناطق الحية توجد 

يف األماكن التي كانت فيها هذه التدفقات يف أوج كثافتها، يف حني كانت املناطق 

امليتة توجد يف األماكن التي كانت فيها التدفقات يف أخف حاالتها. لكن بالنسبة 

إىل الش، كان هذا املشهد االفرتايض للمعلومات يتقاطع بطرق متغرية مع مناطق 

من نوع آخر – حيث أطلق عليها اسم املناطق »املستأنسة« و»الربية« لفضاء 

األماكن. يقول: »تشري املناطق الحية وامليتة للفضاءات االقتصادية إىل الحضور 

)أو الغياب النسبي( للتدفقات، وتشري فضاءات الهوية إىل ما يفعله الفاعلون 

االجتمعيون بها«. وقد سمحت هاتان املجموعتان من الفوارق )الحية/امليتة، 

واملستأنسة/الربية( بالنسبة إىل الش بتحديد أربعة أنواع مختلفة من املناطق 

االجتمعية املكانية وهي عبارة عن »أخالط« amalgams مكونة من التداخالت 

التقاطعية املتغرية بني فضاء األماكن وفضاء التدفقات، وذلك عىل الشكل التايل: 

مناطق حية/مستأنسة؛ ومناطق حية/برية؛ ومناطق ميتة/مستأنسة؛ ومناطق 

 .)Ellison and Burrows, 2007( ميتة/برية
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ومع ذلك، أصبح الش )2007a, 2007b ,2006( يف تنظريه الحديث يدرك أن 

هذا التمييز غري مستدام، وأن »األشياء« التي تشكل النسيج االجتمعي قد تغريت 

املعقد  النفاذ  تنتج عن  التي  الطارئة  بالخصائص  يتعلق فقط  األمر  يعد  فلم   –

والعالقات  التفاعالت  فإن  ذلك  وبدال من  »األماكن«؛  داخل  إىل  »التدفقات«  لـ 

تتشكل  أيضا  أصبحت  بل  فقط،  والشفرة  الربامج  تتخللها  تعد  مل  االجتمعية 

شيئا فشيئا من خاللها. وباستخدام مصطلحات الش فإن »ما كان وسيطا... قد 

أصبح شيئا، أو منَتجا« )Lash, 2007a: 18(. ومل تعد املعلومات مجرد معتقدات 

معرفية، بل أصبحت أنطولوجية عىل نحو متزايد. فاملعلومات اآلن ليست مجرد 

 Lash, 2006:( بنائه العامل؛ ولكنها أيضا عامل نشط يف  وسيلة نتعرف بها عىل 

581(. ويشري الش إىل أننا حتى اآلن قد نفكر بطريقة مفيدة فيم يتعلق بظهور 

أنطولوجيا جديدة تتمثل يف »الوسائط الجديدة« )Lash, 2007b(، والتي أصبح 

فيها العديد من الركائز األساسية للحياة االجتمعية – السيم فعاليات القوة – 

 .)Beer, 2009( أقرب إىل »الخوارزمية« أكرث من أي وقت مىض

ومل يكن الش وحيدا يف التوصل إىل هذا االستنتاج. وعىل رغم أن املصطلحات 

وفرينش   Thrift ثريفت  عنه  عربَّ  الذي  املوقف  هو  هذا  فإن  تختلف،  قد 

)French ) 2002: 309، يف دراستهم البارزة، التي زعم فيها أن »الركيزة الفنية... 

للمجتمعات... قد تغريت بشكل حاسم، حيث أصبحت الربمجيات تتخلل جميع 

جوانب الحياة اليومية«، مم يخلق »شكال جديدا ومعقدا من املكانية املؤمتتة... 

العامل«.  الجانب املحسوس من  أنه  بالنسبة إىل ما نعترب  وهذا له عواقب مهمة 

ويعربِّ دودج وكيتشن )209 :2004( عن هذه القضية باستخدام لغة أكرث التصاقا 

بالتاريخ: »الشفرة هي رشيان الحياة يف مجتمع الشبكة، متاما كم كان البخار يف 

بداية العرص الصناعي. فالشفرة، مثل البخار، لديها القوة لتشكيل العامل املادي؛ إنها 

قادرة عىل إنتاج الفضاء«. اآلن إذا كانت الشفرة تشكل بالفعل ما يحثنا ثريفت 

)2004a: 177( عىل التفكري فيه باعتباره »الالوعي التكنولوجي« – أو ما يسميه يف 

مكان آخر »السطح الذي تطفو عليه الحياة« )Thrift, 2004: 584( – فإننا نحتاج 

إىل السؤال عن شكل التحليل الذي ميكن مبوجبه سرب أغوار »الالوعي«، وتداعياته 

وتأثرياته االجتمعية، عىل النحو األمثل. وُتعترب دراسة املعلوماتية الحرضية، حتى 
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اآلن، أفضل تخصص أكادميي استكشف اآلثار السوسيولوجية املرتتبة عىل النظر 

بعضا  نلخص  ييل  وفيم  الجديدة«.  »الوسائط  لـ  الجديدة  األنطولوجيا  يف  جديا 

من هذه األعمل من أجل تقديم مصطلحات مفاهيمية أساسية ميكن أن تطبق 

سوسيولوجًيا عىل نطاق أوسع.

نحو مصطلحات جديدة
بل  االجتمعية؛  للحياة  محددة  حاويات  مجرد  املدن  تكن  مل  بالطبع 

مستويات  عىل  االجتمعي  الفعل  مع  األوجه  متعددة  بطرق  دامئا  ارتبطت 

مكانية مختلفة – املنزل والشارع واملقاطعة والحي واملنطقة واألمة، وبنحٍو 

الحرضية  الكتابات  من  أبعد  إىل  النظر  إىل  حاجة  يف  ولسنا  العامل.  متزايد 

 George أو جورج سيميل Walter Benjamin الكالسيكية عند والرت بنجامني

األخرية  السنوات  يف  ولكن  االستنتاجات.  هذه  مثل  إىل  للوصول   Simmel

التي  املعقدة،   socio-spatial vectors السوسيومكانية  املتجهات  أصبحت 

تشكل الحياة الحرضية اليومية وتنتجها، تعمل بقدٍر متزايد من خالل تشغيل 

الشفرة الرقمية. لهذا ينبغي أال ُنفاَجأ بأن دراسة املعلوماتية الحرضية تأيت يف 

طليعة تطوير مفاهيم قادرة عىل التعامل بنحٍو أفضل مع الحقائق الجديدة 

»للظاهراتية« phenomenality التي نواجهها اآلن. ولكن ال تجعلونا نطمح 

االجتمع،  علم  يف  الكبرية  الضعف  نقاط  بني  من  كان  فقد  الالزم.  من  أكرث 

بوصفه تخصصا يف السنوات األخرية، ميله إىل االندفاع املتهور نحو التحليالت 

التي غالبا ما تستبق أي يشء يقرتب من الوصف املناسب للمسألة التي تحتاج 

نيل سيلوين يف هذا  املوضوع راجع إسهام  إىل رشح )ملعرفة مزيد عن هذا 

للقضايا  السوسيولوجية  الدراسة  كانت  وقد   .)2007( وباروز  بري  أو  املجلد، 

الرقمية عرضة بصفة خاصة ألشكال من املبالغة الحوسبية املفاهيمية ومسايرة 

شوط  قطع  عىل  تساعدنا  مل  التي   )Woolgar, 2002( املنتجة  غري  للموضة 

كبري يف التعامل مع الخصائص املميزة ملا يسمى »العرص الرقمي«. وغالبا ما 

تصبح إغراءات التكنولوجيات وإمكاناتها املرتبطة بها جهات فاعلة قوية جدا 

بأي  يتعلق  اليومي. وفيم  الروتني  استيعابها ضمن  لعمليات  الفهم  بلورة  يف 
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تحليل سوسيولوجي لعمليات الرقمنة، فمن الجيد أن نتذكر تصحيح غوفمن 

)Goffman )1983: 17 املتكرر لبعض طموحاتنا الكربى:

االجتمعية  الحياة  فإن  والبيولوجية  الفيزيائية  العلوم  منظور  من 

للبرش ليست سوى تجربة صغرية غري منتظمة عىل وجه الطبيعة، وغري 

أنه  سمعُت  أنني  والواقع  العميق...  املنهجي  للتحليل  تحديدا  قابلة 

يجب أن نكون سعداء إذا متكنا من مقايضة ما أنتجناه حتى اآلن مقابل 

بعض االمتيازات املفاهيمية الجيدة وكأس من الجعة الباردة.

يف  بارعا  ومازال  كان  الذي  البحث  مجال  هي  الحرضية  املعلوماتية  إن 

منها  يستفيد  قد  التي  حقا«  الجيدة  املفاهيمية  االمتيازات  »بعض  إنتاج 

لوصف  عامة  محاوالت  اآلن  حتى  قدمنا  وقد  أوسع.  سوسيولوجي  جمهور 

نوع اجتمعي جديد من علم األنطولوجيا – حيث تؤدي الشفرة الرقمية دورا 

مثمرا وتأسيسيا بقدٍر متزايد. لكن هذا الوصف مجرد للغاية بحيث ال تكون 

له فائدة سوسيولوجية عملية. وما حدث أخريا يف مجال املعلوماتية الحرضية 

مجموعة  وهو  الجديدة؛  األنطولوجيا  لهذه  ودقة  تفصيال  أكرث  استكشاف  هو 

مصطلحات تصف النسيج املتغري للعامل االجتمعي الذي نحن عىل أعتابه.

ننتقل اآلن إىل النظر مبزيد من التفصيل يف بعض املفاهيم البارزة الرئيسة 

األمثلة  بعض  جانب  إىل  الحرضية،  للمعلوماتية  التحليلية  األُطر  تشكل  التي 

ملموسة.  بظواهر  واألفكار  املفاهيم  هذه  ارتباط  كيفية  توضح  التي  املفيدة 

املشكلة هنا، ومبا أنه مل ُيَتطرَّق إليها يف هذا الفصل حتى اآلن، تكمن يف وجود 

مختلفة  بطرق  الحرضية  املعلوماتية  يف  ممثلة  قضايا  تناقش  متباينة  أصوات 

مجموعة  تتوافق  كيف  توضيح  هنا  ونحاول  مختلفة.  مفردات  وباستخدام 

األدوات املفاهيمية بعضها مع بعض من أجل توفري دليل إرشادي قد يعتمد 

هذا  مثل  ولتنظيم  الحرضية.  املعلوماتية  اجتمع  علم  بتطوير  املهتمون  عليه 

املورد ميكننا التفكري يف مستويني قد يعمل عليهم تحليل املعلوماتية الحرضية. 

 assemblages قبل النظر إىل التجميعات objects نبدأ أدناه مبناقشة األشياء

صنا إطار العمل املفاهيمي  التي قد تتشكل منها. وإلبراز هذه املناقشات، لخَّ

للمعلوماتية الحرضية أدناه يف شكل جدول )الجدول 4-1(:
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املسجالت الرقمية الذاتية واألشياء املشفرة األحادية

ُتْسَتدعى هذه األشكال املختلفة من التموضع الرقمي عرب عدد متزايد من 

التي متأل عواملنا االجتمعية. وتقدم دراسة دودج وكيتشن  األجهزة »العادية« 

الجدول )1-4(: ملخص مبسط لإلطار املفاهيمي للمعلوماتية الحرضية 
)باستخدام بعض املصطلحات املفاهيمية الرئيسة فقط(

األشياء

 Objects

التجميعات 

Assemblages

السامت الرئيسة

Key features

أشياء مشفرة أحادية

 Unitary Coded

Objects

الفضاء املعزز

 Augmented

space

- البنى التحتية الرقمية األساسية. 

- مغلق وغري متصل.

- وجود واضح للغاية مع آثار ونتائج 

واضحة.

- قدرة برشية وآلية مميزة.

املسجالت الرقمية الذاتية 

النافذة وغري النافذة

logjects

ل الفضاء املعدَّ

Enacted space

- البنى التحتية الرقمية املتقدمة.

- إمكان التتبع وإمكان اقتفاء األثر.

- متصلة ولكن ال مركزية.

- مشاعر وحاالت حضور غري واضحة 

ومعقدة وُمخفاة.

- زيادة القدرة التكنولوجية والقدرة 

الخوارزمية.

الزمكان

Spimes

الفضاء املحوَّل 

 transducted

space

- بنى تحتية رقمية عالية التطور 

)ومستقبلية يف كثري من األحيان(.

- االتصال السلس واملفتوح.

- تكنولوجيات التفكري املحيطة واملتقدمة 

للغاية التي تتجاوز القدرة البرشية.

- سببيات ال ميكن التنبؤ بها ومعقدة 

ومتشابكة، مع عدم وجود إمكانية لتتبع 

الظهور.

- قوة خوارزمية متقدمة تبلور مجاالت 

الحياة ومساراتها.
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الصياغات املفاهيمية عرب سلسلة من  )2008(، بوصفها جزءا من سلسلة من 

املقاالت املهمة )انظر Dodge and Kitchin, 2004, 2005, 2008(، تصنيفا 

مفيدا. إذ يفرقان بني ما يسميانه من ناحية أشياء مشفرة أحادية، وما يطلقان 

عليه من ناحية أخرى املسجالت الرقمية الذاتية. ووفقـا لكل من دودج وكيتشن:

قدراتهم  عىل  بناء  عريضتني  فئتني  إىل  املشفرة  األشياء  تقسيم  ميكن 

ولكنها الشفرة،  عىل  عملها  يتوقف  أحادية  أشياء  توجد  أوال:   العالئقية. 

ال تسجل أعملها يف العامل. ثانيا: توجد أشياء لها »وعي« بأنفسها وبعالقاتها 

وُيَعاد  ُتخزَّن  سجالت  يف  العالقات  تلك  جوانب  تلقائيا  وتسجل  بالعامل 

.)Dodge and kitchin, 2008: 6( استخدامها يف املستقبل

استخدامها  تسجيل جوانب  القدرة عىل  تحددها  التي  األشياء،  من  الثانية  والفئة 

وعالقاتها، هي التي يشار إليها باسم »املسجالت الرقمية الذاتية«. يقول دودج وكيتشن: 

أيضا حالتها  بالعامل فقط، بل تسجل  الذاتية ال تشعر  الرقمية  إن املسجالت 

إلغاء  عند  حتى  السجالت  بهذه  تحتفظ  قد  أنها  ذلك  من  واألهم  واستخدامها، 

لهذه  يكون  قد  أساسية  وبطرق  تنشيطها.  إعادة  عند  واستخدامها  تنشيطها 

العمليات  أو  األشخاص  للكائن وعالقاته مع  املستمر  التشغيل  تأثري يف  السجالت 

األوسع نطاقا... ونحن نعرّف املسجل الرقمي الذايت بوجٍه عام باعتباره كائنا يراقب 

.)Dodge and Kitchin, 2008: 7( ويسجل بطريقة ما االستخدام الخاص به

ونرى هنا متايزا ناشئا مفيدا يف تصنيف وفهم األشياء املعارصة. وُتَعد األشياء املشفرة 

األحادية أشياء مادية تعتمد عىل التشفري لتعمل، ولكنها ال تحتفظ بأي سجل إلجراءاتها. 

ويف املقابل تعترب املسجالت الرقمية الذاتية أشياء مادية تعتمد أيضا عىل التشفري لتعمل 

ولكنها، باإلضافة إىل ذلك، متتلك القدرة عىل إنشاء سجل - أو دفرت - إلجراءاتها. وهناك 

نوعان لألشياء املشفرة األحادية: تلك التي تعمل بنحٍو مستقل عن بيئتها، وتلك التي 

تجمع البيانات من بيئتها وتستخدمها من أجل العمل. وقد تتضمن األمثلة عن النوع 

األول أشياء باتت مألوفة مثل الساعات الرقمية أو مشغالت DVD أو رشائح الذاكرة 

الخاصة بالناقل التسلسيل العام )universal serial bus )USB. وقد تتضمن املجموعة 

الثانية أشياء )أكرث حداثة( مثل أنظمة رقمية للتحكم يف التسخني أو غساالت مشبعة 

بالربمجيات املتقدمة أو كامريات رقمية مزودة بإعدادات تلقائية.
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ُتَعد املسجالت الرقمية الذاتية هي األجهزة األكرث  ومن بني هاتني الفئتني 

العرص  خالل  أكرث  الحياة  يف  أهميتها  تزداد  أن  املرجح  ومن  لالهتمم،  إثارة 

بليكر  وضعه  الذي  تقييدا  األكرث  التصور  من  مستوحاة  الفكرة  هذه  الرقمي. 

بالنسبة  ولكن   ،2006 العام  خالل   blogjects الذاتية  للمدونات   Bleecker

إىل دودج وكيتشن )6 :2008( ُتَعد املدونة الذاتية مجرد نوع واحد من الفئة 

الت الرقمية الذاتية. وبصفة أكرث رسمية يصنف دودج  األشمل املتمثلة باملسجِّ

وكيتشن )7-6 :2008( تلك الكيانات بأنها ال متلك »وعيا« فقط ببيئتها، ولكن 

تنتج  إنها  البيئة.  تلك  »الهادفة« يف  للتغريات  االستجابة  قادرة عىل  بأنها  أيضا 

كم  أحدهم.  عرب  أو  واملكان  الزمن  عرب  الخاص  لعملها  و»مسارات«  »آثارا« 

تسجل هذا التاريخ وميكنها توصيله عرب شبكة رقمية لتحليله واستخدامه من 

أو  البرشية  العنارص  أو  األخرى  املشفرة  )كاألشياء  األخرى  الفاعلة  القوى  قبل 

القرارات  اتخاذ  ُتنَتج من أجل  التي  البيانات  أيضا استخدام  كلتيهم(. وميكنها 

واإلجراءات املؤمتتة والتلقائية واملستقلة يف العامل من دون إرشاف برشي، ومن 

ثم فإنها تستطيع إحداث التغيري. وأخريا هي قابلة للربمجة، وبالتايل هي قابلة 

للتغيري من خالل ضبط اإلعدادات وتحديثات الربامج.

املسجالت الرقمية الذاتية النافذة وغري النافذة
ونافذة.  نافذة،  غري  مختلفني:  نوعني  من  الذاتية  الرقمية  املسجالت  هذه 

ويعرِّف دودج وكيتشن املسجالت الرقمية الذاتية غري النافذة بأنها:

وحدات مستقلة نسبيا... تضطلع هذه األجهزة بتتبع وتعقب استخدامها بنحٍو 

افرتايض وتسجيل هذه البيانات بوصفها سجال مضمنا... ُيْحَتفظ بجميع القدرات 

األساسية محليا وال تتطلب الوظيفة األساسية اتصال شبكة للعمل. وميكن توصيل 

هذه األجهزة بشبكات أوسع، وميكن تحميل املعلومات وتبادلها عىل الرغم من أن 

 .)Dodge and Kitchin, 2008: 8( هذه األجهزة ليست أتوماتيكية

يشكل  ال  ولكنه  لالستخدام،  النافذة سجال  غري  الذاتية  الرقمية  املسجالت  وتنشئ 

اتصاال ثابتا مع الشبكات، وال ميكن الحصول عىل املعلومات التي يحتفظ بها إال عندما 

يكون متصال بهذه الشبكات. ومن ثم فإنه يحتفظ بهذه املعلومات ما مل يبذل املستخدم 
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جهدا لتوصيل الجهاز بشبكة أوسع قد تستخرج ما يحتفظ به من معلومات. وتجدر 

اإلشارة هنا إىل أنه من بني أمثلة أخرى يقرتح املؤلفون مشغل MP3 مثاال عىل مسجل 

رقمي ذايت غري نافذ. وكمؤرش للسجالت التي التقطتها هذه األجهزة ميكننا أن نفكر يف 

عدد مرات االستمع التي تلقتها كل أغنية عىل هذا الجهاز املحدد الذي يظهر عندما 

ل جهاز آيبود iPod بربنامج آيتيونز iTunes. وعند توصيله بجهاز حاسب آيل متصل  ُيَوصَّ

ل جهاز املوسيقى املحمول هذه املعلومات وغريها من املعلومات حول  بشبكة، قد يوصِّ

استخدامه إىل أجسام خارجية.

النوع الثاين من املسجالت الرقمية الذاتية الذي حدده دودج وكيتشن هو 

غري  الذاتية  الرقمية  املسجالت  مثل  وهي  النافذة.  الذاتية  الرقمية  املسجالت 

النافذة من حيث احتفاظها مبعلومات عن استخدام وتاريخ األشياء، ولكن هذه 

متقطع  بنحٍو  تتصل  قد  بذاتها  قامئة  وحدات  ليست  أنها  يف  تختلف  األشياء 

بشبكة، بل هي متصلة بشبكة ومن ثم فهي قادرة عىل توصيل هذه املعلومات 

املسجلة عند الحاجة. ويصف دودج وكيتشن هذا النوع بالعبارات التالية:

إىل  املستمر  الوصول  النافذة من دون  الذاتية  الرقمية  املسجالت  تعمل  ال 

التكنولوجيات والشبكات األخرى. ونظرا إىل أنها، بصفة خاصة، تحتاج إىل التدفق 

املستمر لتبادل البيانات يف اتجاهني، فإنها تعتمد عىل الوصول إىل شبكة اتصاالت 

موزعة ألداء وظيفتها األساسية. وتضطلع هذه املسجالت الرقمية الذاتية النافذة 

بتتبع وتسجيل استخدامها محليا ولكن ُيسجل أيضا تاريخها الكامل خارجيا عىل 

.)Dodge and kichin, 2008: 9( شكل صيغة مادية فورية

املتصلة  التلفزيون  األجهزة صناديق  ُتساق عن هذه  التي  األمثلة  وتشمل 

بالقمر االصطناعي وأنظمة مراقبة أمن املنازل والهواتف املحمولة. وتنقل هذه 

ع هذه املعلومات  األجهزة املعلومات باستمرار، أو أنها تكون مفتوحة ليك ُتجمِّ

ألجهزة  الشبكة  عىل  اآلن  املوجودة  اإلصدارات  وضع  وميكننا  الحاجة.  عند 

املوسيقى املحمولة مثل: آيبود تاتش iPod Touch وآيفون iPhone )هذا عىل 

سبيل املثال ال الحرص( ضمن هذه الفئة الثانية من املسجالت الرقمية الذاتية. 

أن  ميكنها  ثم  ومن  الالسلكية،  بالخاصية  مزودة  األجهزة  هذه  أصبحت  وقد 

ل املعلومات عن استخدامها. وميكننا  ل وتوصِّ تعمل بوصفها أجهزة شبكية تسجِّ
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أن نتخيل ذلك عىل أنه جزء من االهتمم األوسع ببيانات املعامالت املتعلقة 

بنا وقيمتها املتزايدة - والتي رأينا أن وجودها مرتبط بأزمة مقبلة وشيكة يف 

علم االجتمع )راجع Savage and Burrows, 2007(. والنتيجة هي أن قدرة 

تعني  استخدامها وتوصيلها  املعلومات عن  تخزين هذه  املسجالت عىل  هذه 

أن األشياء التي نستمع إليها مثل املوسيقى أو الراديو واملواقع التي نتصفحها 

بنحٍو متزايد؛ ذلك  والتعقب  للتتبع  قابلة  اآلن  نلتقطها أصبحت  التي  والصور 

ل يف املمرسات اليومية.  أن املسجالت الرقمية الذاتية النافذة وغري النافذة ُتَفعَّ

ولعل املثال املثري لالهتمم هنا هو عملية وسم الصور، التي الُتِقطت عىل أجهزة 

آيفون الجديدة الصادرة عن رشكة آبل، مبعلومات تحديد املواقع العاملية بحيث 

ل املوقع »الدقيق« لتلك الصورة، ثم ُتسجل هذه املعلومات عن طريق  ُيسجَّ

ل إىل رشكة »آبل«. الجهاز وبناء عىل اختيارات املالك قد ُتَوصَّ

تاتش  آيبود  مثل  النافذة  الذاتية  الرقمية  املسجالت  أجهزة  وجود  يف ظل 

أن  واحتمل  األجهزة  هذه  من  مزيد  ظهور  مع  حاليا،  السوق  يف  وآيفون 

البعيد،  أنه يف املستقبل غري  التقارب يشري إىل  اتجاه  تصبح شائعة قريبا، فإن 

املدمجة  النفاذية  املوسيقى املحمولة مستوى من  سيكون لدى معظم أجهزة 

عرب  وانتشارها  النافذة  الذاتية  الرقمية  املسجالت  هذه  مثل  تطور  ومع  فيها. 

األنظمة االجتمعية والحرضية، ميكننا أن نبدأ يف إلقاء نظرة إىل إمكان الوصول 

األنطولوجي لجسم/كيان جديد من املحتمل أن يكون الشاغل الرئيس للتحليالت 

العلمية االجتمعية املستقبلية )القريبة( للمعلوماتية الحرضية – وهو ما يطلق 

.Spimes »عليه اسم »الزمكان

الزمكان
بنات  من  واملكان( هي  الزمان  من  منحوتة  كلمة جديدة  )وهي  الزمكان  إن 

أفكار مؤلف روايات الخيال العلمي السابق بروس ستريلنغ )2005(. يهتم ستريلنغ 

مبا يحتمل أن ينتج عندما تصبح املسجالت الرقمية الذاتية يف كل مكان. فهو ينظر 

ستريلنغ  ويحدد  حديثا.  الناشئة  التكنولوجية  للثقافة  أساسية  ميزة  أنها  عىل  إليها 

عددا من الثقافات التكنولوجية السابقة: ثقافة »املصنوعات اليدوية« ملا قبل القرن 
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السادس  القرن  املتمثلة يف »اآلالت« ملا بعد  التكنولوجية  السادس عرش؛ والثقافة 

عرش،  التاسع  القرن  بعد  ما  ملرحلة  »املنتجات«  لـ  التكنولوجية  والثقافة  عرش؛ 

والثقافة التكنولوجية للغيزمو Gizmo)٭( التي بدأت يف العام 1989 تقريبا والنزال 

الغيزمو  جهاز  فإن  كبرية،  بكميات  ُينتج  اليزال  أنه  من  الرغم  وعىل  فيها.  نعيش 

عندما يصل إىل أيدي مستخدميه لن يبقى بالرضورة عىل الحالة نفسها التي خرج 

فيها من املصنع. وشيئا فشيئا تصبح تلك األجهزة قابلة للتعديل من ِقبل املستخدم، 

وقابلة للتحديث وغري مستقرة، وتتطلب أنظمة دعم معلوماتية واسعة النطاق يك 

تعمل )ولهذا تأيت الطلبات من كل حدب وصوب لـ »تثبيت التحديثات«(. والرؤية 

الزمكان:  يف  تتمثل  املقبلة  التكنولوجية  الثقافة  إىل  بالنسبة  ستريلنغ  وضعها  التي 

وهو عبارة عن صورة نظرية لإلنتاج واالستهالك واملمرسات الثقافية يف املستقبل. 

وسيجري   .trackable للتتبع«  »قابلة  أشياء  عىل  يعتمد  مبستقبل  ستريلنغ  ويتنبأ 

تعيني هوية فريدة من نوعها لكل يشء ُيْنَتج. وقد ُينظر إىل أجهزة التعرف بالرتدد 

الراديوي )radio frequency identification devices )RFID أو arphids، كم 

 Gane et al.,( هي معروفة يف الكتابات عن هذا املجال، عىل أنها تنبئ بهذا األمر

2007(. وكم الحظ بيل ميتشل: 

االستشعار،  وأجهزة  الراديوي  بالرتدد  التعرف  وسوم  بني  تضامن  مثة 

إمكانية  أجل خلق  من  الالسلكية  الشبكات  وتكنولوجيات  املوزع،  والذكاء 

تستجيب  ثم  سكانها  عن  استنتاجات  إىل  باستمرار  تتوصل  مباٍن  إلنشاء 

املهندس  وفقا لذلك. ففي مدينة كامربيدج بوالية ماساتشوستس... يعمل 

ُيدَعى  معمل  بناء  عىل  حاليا   Kent Larson الرسون  كينت  املعمري 

PlaceLab – وهو عبارة عن شقة تفكر، وذلك بهدف استكشاف تداعيات 

هذا األمر بنحٍو نقدي. ويزخر PlaceLab بالوسوم واملستشعرات، ويجني 

ب فيها فيم بعد بحثا عن استنتاجات  فيضا هائال من املعلومات، التي ُيَنقَّ

.)Mitchell, 2005: 63( عن الوضع الحايل لسكانها واحتياجاتهم

)٭( الغيزمو Gizmo مبنزلة األجهزة أو األدوات التي ُتصنع ألداء غرض معني، ويف كثري من األحيان تكون جديدة 
ومبتكرة يف مظهرها وطريقة عملها. ]املرتجم[.
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أثناء  الزمكان، يف  فإن  الذاتية،  الرقمية  املسجالت  إىل  بالنسبة  الحال  كم هو 

تنقله عرب املكان والزمان، يولد سجال للنشاط – متى وأين حدث هذا النشاط، وإىل 

أين ُأرسل، ومن ميلكه، ومتى ُيستخَدم، وما إذا كان يعمل عىل نحو صحيح، أو إذا 

كان يحتاج إىل إصالح، وعدد ال يحىص من املعلومات األخرى. ومن خالل فعل ذلك 

فإنه يسجل أيضا البيانات عن األشياء التي يتالمس معها، ومن هنا تأيت قدرة شقة 

باليسالب)٭( PlaceLab التي تفكر يف إطار االستجابة للحركة البرشية واملمرسة 

وهذه  الراديوي.  بالرتدد  التعرف  وسم  يتجاوز  ليك  مهيَّأ  الزمكان  ولكن  املعتادة. 

الوسوم، بالنسبة إىل ستريلنغ، هي مجرد أشكال تطورية مبكرة للزمكان. وليست 

إمكاناتها  تحديد  يف  بل  اآلن،  فعله  األجهزة  هذه  تستطيع  فيم  ستريلنغ  مشكلة 

للتنمية املستقبلية. بل إن الغرض من مفهوم الزمكان هو أن نبدأ يف فهم إىل أين 

ميكن أن تأخذنا هذه التطورات، وأن تنبهنا، يف حال رغبنا يف ذلك، إىل الحاجة إىل 

اغتنام الفرصة لوضع أجندة تصميم مستدامة ترثي هذه التطورات. 

عن  عبارة  ستظل  الزمكانات  أن  إىل  ستريلنغ  يشري  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 

إىل  وغني  ضخم  معلومايت  بدعم  تتمتع  األشياء  هذه  ولكن  َـّعة،  مصن أشياء 

غري  لنظام  مادية  تجسيدات  بوصفها  إليها  ُينَظر  أن  األفضل  من  أنه  درجة 

مادي. والزمكانات تبدأ كبيانات وتنتهي كبيانات. فهي مصممة عىل الشاشات، 

ومركبة باستخدام وسائل رقمية وميكن تتبعها بدقة عرب املكان والزمان طوال 

ستكون  الحال،  وبطبيعة   .)Sterling 2005: 11( املؤقتة«  األرضية  »إقامتها 

 )Sterling 2005: »هذه الكيانات »قابلة الستخراج البيانات منها إىل حدٍّ كبري

القابلة  املعلومات  يف  األحيان  من  كثري  يف  تكمن  قيمتها  أن  درجة  إىل   ،11(

لالستخراج التي تحتوي عليها وليس يف اليشء نفسه. يقول ستريلنغ: »يف عرص 

 ،)Sterling 2005: 79( »الزمكان، مل يعد اليشء شيئا، ولكنه عبارة عن تجسيد

التحلييل عىل مثل هذه األجهزة  وليس من الصعب أن نرى كيف أن الرتكيز 

)٭( شقة باليسالب PlaceLab عبارة عن منشأة سكنية فريدة من نوعها مخصصة لألبحاث، اْفُتِتحت يف العام 2004 
يف إحدى شقق مدينة كامربيدج بوالية ماساتشوستس األمريكية. وهي تجمع بني بيئة السكن الفعلية بالنسبة إىل 
النزول فيها وبني مخترب األبحاث. وكان هناك هدفان إلنشائها: األول هو بحث كيف  املتطوعني الذين يرغبون يف 
ميكن ابتكار تكنولوجيات جديدة قادرة عىل تحسني جودة الحياة، والثاين يتمثل يف إنشاء منوذج جديد للتعاون بني 

القطاعني األكادميي والصناعي. ]املحرر[.
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يفتح نقاشات سوسيولوجية ضخمة حول ثقافات املستقبل من بينها: املراقبة، 

ما  فئة  رمبا،  والحراك وحتى،  والخطر،  والتنبؤ،  الرؤية،  والخصوصية، ووضوح 

بعد اإلنسان Beer,2007; Gane et al,2007( post-human(. وما نراه هنا، 

يف أعمل ستريلنغ والكتابات املرتبطة بها، هو محاولة التعامل مع يشء طارئ يف 

املعلوماتية الحرضية، وهو إمكانية التعقب والتتبع التام لألشياء. واملقصود هنا 

أننا عىل مشارف يشء ما يف ظل وجود أجهزة مادية مثل وسم التعرف بالرتدد 

الراديوي. ويكمن جزء من مشكلة إعادة النظر يف علم االجتمع يف النظر يف 

إعادُة  تحققت،  حال  ميكنها، يف  وكيف  التغيريات  ملثل هذه  املحتمل  الحجم 

برؤيته  بدأنا  ما  ولكن  لدراستنا.  موضوعا  بوصفه  االجتمعي  الجانب  تكوين 

هنا، خاصة من خالل مثال بيل ميتشل املفيد، عىل رغم أنه أصبح قدميا نوعا 

ما، عن تلك الشقة التي أصبحت مشهورة يف كونها تفكر، هو أن هذه األجهزة 

بالشبكة، ولهذا  الواقع مصممة لتكون مرتبطة  ال تعمل مبفردها، بل هي يف 

السبب يجب التفكري فيها من ناحية التجميعات التي تشكل جزءا منها. وكم 

تقول هايلز، فإن أنظمة التعرف بالرتدد الراديوي توفر »األرجل« التي تحرِّك 

.)Hayles in Gane et al. 2007: 349( أدمغة« قاعدة البيانات العالئقية«

التجميعات
رمبا ليس من املستغرب إذن أن تكون دراسة املعلوماتية الحرضية بالنسبة 

فيها هذه  تتحول  التي  بالطريقة  الجغرافيني كرانغ وغراهام )2007( مهتمة  إىل 

األجهزة إىل تجميعات معقدة ُتستخَدم لتنسيق العمل البرشي ومراقبته ومتكينه 

وتعطيله عرب الزمان واملكان. ومن الواضح أنه ليس من املمكن استكشاف كل هذا 

التعقيد هنا، ولكن املفيد هو أن كرانغ وغراهام يحددان ثالث عمليات عامة من 

ل، والفضاء املحوَّل. التموضع الرقمي، يطلقان عليها: الفضاء املعزز، والفضاء املعدَّ

الفضاء املعزز
لالهتمم  إثارة  األقل  ولكنه  النواحي،  بعض  يف  األبرز  هو  املعزز  الفضاء 

املبنية قد  البيئة  بأن  االعرتاف  السوسيولوجية. ويعتمد ذلك عىل  الناحية  من 
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ولكن  واإلعالنات،  الالفتات  خالل  من  طويل  وقت  منذ  باملعلومات  تشبَّعت 

قدرا كبريا من هذه املعلومات يتحول من األشكال التناظرية إىل الرقمية. وتعدُّ 

الفضاءات املعززة كائنات فعلية تتداخل مع كائنات افرتاضية. وكم يرى كرانغ 

هناك  إن  القائلة  املالحظَة  ببساطٍة  تعكس  هذه  التعزيز  فكرة  فإن  وغراهام 

وسائط رقمية جديدة ُتضاف إىل تجارب الحياة الحرضية من دون حدوث تغيري 

معلومات  مجرد  إذن  وهذه  الحرضية.  لألنظمة  الطارئة  الخصائص  يف  نوعي 

رقمية ُتْفرَض عىل الشكل املادي. وقد نستحرض هنا بعض األمثلة املألوفة متاما 

لتوضيح فكرة الفضاءات الحرضية التي تعززها األجهزة الرقمية. وقد نعود إىل 

الساعة الرقمية التي ذكرناها سابقا للنظر يف حركة الزمن بالنسبة إىل املدينة 

والتي تحددها الساعة الرقمية، عىل الرغم من أن وجود تلك الساعة ال يؤدي 

إىل جعل حركة الزمن تلك مختلفة فعليا عىل أي مستوى مادي عم كانت عليه 

التلفزيونية  اإلعالنات  لوحة  نفكر يف  »التناظرية«. وقد  الساعة  يف ظل وجود 

التي يتغري محتواها ويتحرك، ورمبا يف التحكم الرقمي يف إشارات املرور، علم أن 

هذا قد يكون له تأثري مادي يف تدفقات حركة املرور عرب املدينة، وهذا يختلف 

متاما عن كل أشكال التحكم يف إشارات املرور يف املرحلة ما قبل الرقمية. هذه 

اإلمكانية لوجود نوع أكرث استجابة من إشارات املرور تأخذنا نحو الفئة الثانية 

من التجميع.

ل الفضاء املعدَّ
ل مختلف إىل حٍد ما، وهو يشري إىل البيئات التي ال متتلك فيها  الفضاء املعدَّ

»أكرث  تسكن  إنها  بل  فقط،  مضافًة  تأثرياٍت  أنواعها  املشفرة مبختلف  األجهزة 

األشياء شيوعا« )Crang and Graham, 2007: 793( - وهي األشياء املشفرة 

األحادية واملسجالت الرقمية الذاتية التي ُنوقشت بالفعل - وتكون قادرة عىل 

ل قدرة اإلنسان.  إنتاج أكرث من مجرد تحسينات عىل الفضاءات؛ بل هي ترحِّ

هذه إذن هي رؤية األنطولوجيا االجتمعية التي أوضحها بيل ميتشل )2003( 

»أنا ++«  اسم  عليه  أطلق  والذي  مكانيا،  املمتد  للسايبورغ  الشهري  يف وصفه 

»++ Me« - أي الذات السايبورغية يف املدينة التي توجد فيها شبكات واسعة 
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التحتية  والبنية  املحمولة  الهواتف  نتخيل  أن  ميكننا  السياق  هذا  االنتشار. يف 

أجهزة  إضافة  أيضا  وميكننا  املدينة،  فضاءات  يف  العاملة  املحمولة  للهواتف 

 ،netbooks املوسيقى املحمولة، وأجهزة الحاسب املحمولة، وأجهزة النت بوك

هنا  واألفراد  ذلك.  إىل  وما   SatNav ساتناف  مثل  املوقع  تحديد  أجهزة  ورمبا 

يكونون  وقد  الفضاءات،  داخل هذه  األشخاص  من  من شبكة  يصبحون جزءا 

متصلني بتلك األجهزة. ويف ظل وجود هذه األجهزة مل يعد جسد اإلنسان كيانا 

معزوال، ولكنه قد يتصل بأجساد ومصادر معلومات أخرى من خالل شبكات 

املعلومات املشفرة هذه. ومن خالل هذه التطورات التي طرأت عىل التجميعات 

التي توفر فضاء معدال، أصبحنا نشاهد ظهور قضايا ذات أهمية عميقة بالنسبة 

إعادة  عمليات  نشاهد  أصبحنا  ل  املعدَّ الفضاء  خالل  ومن  االجتمع.  علم  إىل 

يف  املعلومات  اسرتجاع  عملية  ونرى  االجتمعية،  والتفاعالت  لالتصاالت  تهيئة 

مختلف البيئات االجتمعية، ونجد أن فضاءات االستهالك قد تغريت، وأن هناك 

أشكاال جديدة من املشاركة الحرضية وما إىل ذلك. 

ومن خالل هذا الشكل الثاين األكرث تعقيدا من التجميع، تحدث التطورات 

التي تغري الحياة الحرضية والتجربة الحرضية وتتدخل يف العالقات بني الناس. 

وهنا تأيت الحاجة إىل املعلوماتية الحرضية إلعادة النظر يف كيفية فهمنا هذه 

الفضاءات عندما تصبح معدلة بواسطة أجهزة مختلفة. وعىل رغم ذلك لن يكون 

من الحكمة إيقاف مسارنا التحلييل هنا للعودة إىل كرانغ وغراهام. والسبب يف 

هذا يعود إىل وجود عالقة أكرث تعقيدا بني املعلومات واملدينة الناشئة حاليا، 

والتي عىل األرجح يبدو أنه ستكون لها آثار أكرث أهمية بالنسبة إىل إعادة النظر 

الجمعية يف علم االجتمع، السيم أنه كلم غاصت هذه األجهزة يف البنى التحتية 

اليومية الخاصة بنا، فإن مراقبتها أو حتى مالحظتها ستصبح أكرث صعوبة.

الفضاء املحوَّل
الفضاء املحوَّل هو أيضا مختلف وال يهتم فقط برتحيل االمتداد املكاين لقدرة 

 )Dodge and ذاتها  حد  يف  التكنولوجية  القدرة  بإمكانات  أيضا  بل  اإلنسان، 

 .)Beer, 2009( ؛ كم يهتم مبمرسة القوة من خالل الخوارزميةKitchin, 2005(
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وقد أصبحت األنطولوجيا االجتمعية الجديدة للعرص الرقمي يف أكرث مراحلها تطورا 

لة. ويتعلق األمر بالقوة اإلنتاجية للتكنولوجيا لجعل  ضمن هذه الفضاءات املحوَّ

 Parker et( األشياء تحدث من خالل املمرسات املتكررة أو التحويلية أو املتواترة

al., 2007(. وال يعد هذا شكال من أشكال الحتمية التكنولوجية؛ والتوصيف الذي 

الفصل، يوضح ذلك. نحن هنا  استخدمناه يف مستهل هذا  والذي  تقدمه هايلز، 

نواجه اآلن مجموعة واسعة من االتصاالت الرقمية اآللية التي تعد جزءا من كيفية 

»تكنولوجيات  نواجه  إننا  الواعي.  اليومي  وجودنا  من  جزءا  ليس  ولكن  عيشنا، 

نشطة وتفاعلية ذات إمكانات معرفية« )Gane et al., 2007: 351( تعمل من 

دون الحاجة إىل قدرة برشية. والواقع أن فكرة هايلز )2006( عن »العامل املعريف« 

تشري إىل أن القدرة البرشية جزء من مجموعة أوسع بكثري من القدرات املرتابطة.

واالتصال  التطور  مجال  يف  املتقدمة  »املجتمعات  يف  أنه  هايلز  وتدعي 

بالشبكات... يتضمن الوعي البرشي قمة هرم ضخم من تدفق البيانات، ومعظمها 

يحدث بني اآلالت« )Hayles, 2006: 161(، وهذا هو السياق الذي ستحدث فيه 

أمتتة أغلب االتصاالت بني األجهزة الذكية. وسوف يتدخل اإلنسان فقط يف جزء 

صغري جدا من تدفق االتصال، يف حني أن معظمه سيستمر من دون أن يشعر 

به أو حتى يدركه اإلنسان )Hayles in Gane et al.,2007: 350(. وما تصفه 

»الالوعي  باسم   Thrift, )2004a( ثرفت  إليه  يشري  الذي  نفسه  هايلز هنا هو 

التكنولوجي« )انظر: Beer 2007 ،2009(، يف صورة تشغيل شفرة رقمية قوية 

وغري معروفة تعمد إىل »إنتاج« الحياة اليومية. والنتيجة املرتتبة عىل ذلك بالنسبة 

إىل هايلز هي التحول الجذري يف الفضاءات الحرضية، حيث إن إمكايَن االنتقال 

للبرش  مسبوقة  غري  وفرصا  تحديات  »يشكالن  التكنولوجيا  خالل  من  واالتصال 

للتحرك داخل بيئة ذكية واعية بالسياق« )Gane et al., 2007: 349(، وداخل ما 

ميكن اعتباره »مناطق قادرة عىل التفكري« )Beer, 2007(. ونظرا إىل أننا نتعامل 

مع أشياء ُمخفاة بوجٍه عام عنا، فمن الصعب اإلشارة إىل أمثلة توضيحية معينة، 

ولكن ما ميكننا التفكري فيه هو أن التكنولوجيات التنبئية التي تقدم توصيات لنا 

أو تتنبأ بأشياء مثل املوسيقى التي قد نحبها، أو الكتب التي قد نهتم بها، وما إىل 

ذلك، هي جزء من مجموعة معقدة من الخوارزميات وقواعد البيانات واألنظمة 
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التصنيفية )مبا يف ذلك أنظمة التصنيف الجغرايف الدميوغرايف(. وإذا كنا نرغب يف 

إعادة النظر يف علم االجتمع يف هذا السياق، فإن السؤال هو كيف ميكننا التعامل 

العالقة  يف  التفكري  يف  البدء  ميكننا  وكيف  الخفي؟  التكنولوجي«  »الالوعي  مع 

التفاعل االجتمعي غري معروف ومعقد  التي يكون فيها قدر كبري من  السببية 

التكنولوجي  الالوعي  اعتبار  االجتمع  علمء  عىل  يتعني  رمبا  مفهوم؟  غري  بنحٍو 

أنه سيوفر بعض االحتمالت  املؤكد  املتغري، ومن  السياق  تحليليا يف هذا  هدفا 

للنظر يف الطبيعة املتغرية للجانب االجتمعي.

أجندة سوسيولوجية...؟
املعلوماتية  مجال  يف  التطورات  تطرح  كيف  بوضوح  املناقشات  هذه  ترشح 

الحرضية تحديات لعلم االجتمع بوجٍه عام، فتشري التحوالت والتطورات الناشئة 

النظر يف  إعادة  الحرضية إىل رضورة  املعلوماتية  األبحاث يف مجال  التي وصفتها 

أن  أقلها  ليس  الفضاء.  العلمي حول  التخصص  لهذا  التقليدية  املنظورات والرؤى 

نرى بعض االقرتاحات يف أدبيات األبحاث التي أجملناها أن القدرة البرشية هي 

يف  تدخل  املستخرجة  والبيانات  خوارزميات،  اعتبارها  يجب  التي  املجاالت  أحد 

تشكيل األماكن والتنظيمت والفرص. باإلضافة إىل ذلك ما تشري إليه هذه األدبيات 

هو أن التغيريات يف النسيج الحرضي، والبنية التحتية األساسية للمدينة تحتاج إىل 

أن يعيد علمء االجتمع النظر فيها. فلم يعد بإمكاننا ببساطة النظر إىل املدينة 

معينة،  مواد  ومن  معينة  بطرق  املنظمة  املباين  من  مجموعة خرسانية  أنها  عىل 

وتوفر أشكاال معينة من التفاعالت االجتمعية. ومل يعد العمل السوسيولوجي الذي 

يفرس هذا األمر غري رضوري، بل عىل العكس، اليزال مصدرا حيويا لإللهام، السيم 

بوصفه وثيقة لفهم التغري االجتمعي. لكن ما تقرتحه هذه الدراسات هو أن علمء 

االجتمع يف حاجة إىل إيجاد طرق للتعرف عىل البنى التحتية املعلوماتية، وكيفية 

تشابكها مع الهياكل الخرسانية الراسخة واألمناط االجتمعية الجغرافية.

وضمن هذا السياق من الحياة االجتمعية »املنتجة بالطريقة الخوارزمية«، تصبح 

الحاجة إىل فهم بناء الشفرة وآلية عملها من منظور سوسيولوجي أمرا أساسيا، وكذلك 

فهم التأثريات االجتمعية لهذه الشفرة. وإذا أردنا أن نتعامل بجدية مع االدعاء بأننا 
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 )Thrift and French, 2002( »التي بات فيها »اإلنتاج اآليل للفضاء دخلنا الحقبة 

وشيكا - ويف رأينا ينبغي أن يحصل ذلك - فإن اآلثار املرتتبة عىل هذا تتطلب اهتمما 

عاجال من قبلنا. والطريقة التي تصبح فيها التجميعات الرقمية منتجة لـ »جغرافيات 

العمليات  مع  تعامال سوسيولوجيا  تتطلب   )Graham, 2004( بالربمجيات«  مصنفة 

املهمة  وهذه  وتشغيلها.  الربمجية  التعليمت  إنشاء  عليها  ينطوي  التي  التفصيلية 

يجب أال تكون محصورة فقط باملولعني باملنهجيات أو بأولئك املهتمني باملعلوماتية 

االجتمعية، بل يجب أن تكون محور أجندة جميع االختصاصيني يف تخطيط املدن، 

إنتاجي  تخيل شكل  نجد صعوبة يف  فنحن   - عام  بوجٍه  االجتمع  علمء  ورمبا حتى 

لعلم  املقبلة  األزمة  من  النجاة  أردنا  وإذا  الفضايئ.  الُبعد  ُيغفل  االجتمع  لعلم 

ندرك  أن  علينا  )Savage and Burrows, 2007, 2009(، يجب  التجريبي  االجتمع 

أن األنطولوجيا االجتمعية التي نواجهها اآلن تتغري، وأن العديد من »أجهزة النقش« 

السوسيولوجية التقليدية الخاصة بنا )Osborne et al., 2008( مل تعد متنحنا امليزة 

التحليلية التي كانت تقدمها لنا قبل ذلك. ويف مواجهة هذه الظروف يحتاج علمء 

االجتمع إىل إعادة النظر يف ممرساتهم املنهجية بطرق مبتكرة بنحٍو جذري، ومن دون 

قيود من بعض االفرتاضات املتجذرة يف مجال تخصصنا العلمي، والتي كانت أساسية 

لنجاحنا املنهجي يف الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين، ولكنها مل تعد ذات 

صلة يف السنوات األوىل من القرن الحادي والعرشين. وقد يكون أحد االحتمالت إنشاء 

»أجهزة نقش« جديدة تستفيد من هذه التطورات من خالل التقاط بعض املعلومات 

التي ُتخزن وُتنقل بواسطة هذه األشياء والتجميعات. 

أن علمء االجتمع يحتاجون إىل فتح نطاق  ببساطة  ليس  نناقشه هنا  ما 

 informatisation of اهتمماتهم التحليلية لتشمل التحويل املعلومايت للفضاء

ل الفضاء  space. هذا بالطبع جانب واحد من حجتنا التي نقرتح فيها أن تحوُّ

الحرضي يتطلب منا إعادة النظر يف األطر النظرية والتجريبية التأسيسية لعلم 

اجتمع املدن الراسخ منذ زمن طويل. ولكن باإلضافة إىل هذا فإن ما نصفه أيضا 

يف هذا الفصل هو سياق متغري ملمرسة علم االجتمع. فاملعلوماتية الحرضية 

السوسيولوجي  خيالنا  ممرسة  خالله  من  ميكننا  موضوع  مجرد  ليست  إذن 

أن نعمل فيه بوصفنا علمء  يتعني علينا  أيضا سياقا  الجمعي، بل هي تصف 
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اجتمع. فإعادة النظر يف علم االجتمع، سواء أكنا مهتمني بالفضاءات الحرضية 

وممرساتنا  مواقفنا  ويف  املتغرية  السياقات  التفكري يف هذه  منا  تتطلب  ال،  أم 

داخلها بتفصيل أكرب بكثري مم كان عليه الحال حتى اآلن. وُتَعد أنواع األشياء 

تها الدراسات حول املعلوماتية الحرضية مهمًة يف فهم التغريات التي  التي غطَّ

تطرأ عىل ظروفنا، وجامعاتنا، وممرساتنا العملية، ونظمنا القانونية، وانطباعاتنا 

الطلبة  العلمي، ومهارات  إىل مجالنا  والطالب، ونظرتنا  العام  الشأن  بخصوص 

والقواعد املعرفية وما إىل ذلك. 

هذه  لفهم  الفرص  بتوفري  لها  يسمح  وضع  يف  الحرضية  املعلوماتية  إن 

هذا  مزدهر.  معارص  اجتمع  علم  تصور  ميكننا  كيف  لفهم  ثم  ومن  التغريات 

هو علم االجتمع الذي سيتحتم عليه أن يواجه بقوة الحصاد التجاري للبيانات 

أبحاث  يف  واملتخصصني  للمنظمت  والتنبئية  التجارية  والتحليالت  ننتجها،  التي 

السوق، وبناء تصورات جديدة ملصادر البيانات التي يتيحها مستخدمو الشبكة 

العاديون ووجود أنظمة خوارزمية معقدة وغري معروفة تبتعد يف تحليل الظهور 

االجتمعي عن الجمع بني الفعل اإلنساين والبنى التنظيمية. وهذه األمور متثل، 

عىل األقل يف رأينا، بعض عمليات إعادة التكوين الجذرية ملوضوعات دراسة علم 

االجتمع، وللسياق الذي يعمل فيه علم االجتمع. فليست املعلوماتية الحرضية 

هي املكان الوحيد الذي يجب أن ننظر إليه يك نحاول االنخراط يف عمليات إعادة 

التكوين هذه، ولكنها أيضا مكان جيد للبدء. ونأمل أن نكون قد أوضحنا هنا أن 

هذا، وقبل كل يشء، قد مينحنا بعض األسس للتوصل إىل مصطلحات مفاهيمية 

تساعدنا عىل األقل يف تجنب تجاهل تلك الجوانب من مواضيع دراستنا، والتي 

التصنيف االجتمعي األقل وضوحا، والذي ُيحتمل أن تعمل نظرياتنا  تتمثل يف 

ومناهجنا املعمول بها، لو اسُتخِدمت بصورة منفردة، عىل إغفاله أو حتى حجبه. 

وسوف مينحنا وضوح اإلطار املفاهيمي والعمق التحلييل األساَس للتفكري يف كيفية 

إعادة تشكيل علم االجتمع حتى يكون يف وضع مستقر بدرجة كافية ملواجهة 

أنواع املشكالت التي قد تتحدى التخصص نفسه.
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تعبرياُت املجتمع املحيل

إنَّ دراسَة املجتمِع املحيلِّ لها تاريٌخ طويل 

تستكشف  التي  التخصصات  جميع  يف  وقيِّم 

التعاريف  ولكن  ومعانيه،  االجتامعي  العامل 

ت مع التحوالت  السائدة لهذا املصطلح قد تغيَّ

لوصف  اسُتخِدم  حيث  واملحلية،  الكونية 

االجتامعية  التكوينات  من  مذهلة  مجموعة 

)Poplin, 1972(. ومير املجتمع املحيل مبرحلة 

متكيِّفة  اجتامعية  قوة  فهو  باستمرار،  انتقالية 

بواسطتها ومن خاللها يف  الناس  للغاية يستمر 

بعض  من  وصياغته  بهم  املحيط  العامل  اختبار 

املجتمع  شكل  كان  مهام  ذلك  ومع  النواحي. 

من  مجموعة  بوصفه  دامئا  تطور  فقد  املحيل، 

إعادُة النظر يف اجملتمع
 احمللي يف العصر الرقمي

واجهتها  التي  للمشكالِت  »الحلوُل 
املجتمعـات املحليــــة يف أواخـــر 
القرن العرشين قد ُيعرث عليــها يف 
الفضــاءات الجديـدة التي تكونت 

يف العوامل االفرتاضية الناشئة«

55

كارين إيفانز
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املحيل  املجتمع  ويف  اآلخرين.  مع  والتضامن  االتصال  عىل  تدل  التي  املامرسات 

ُتعَطى التكويناُت االجتامعية املحلية والتقليدية والطبيعية األسبقيَة عىل األشكال 

العقالنية والقانونية، مام يعكس التوصيف الشهي لعامل االجتامع الكالسييك األملاين 

تونيز )Tönnies )1887 للمجتمع املحيل باعتباره العالقات املحلية وغي التعاقدية 

للنسيج االجتامعي الشخيص Gemeinschaft بخالف النسيج االجتامعي الالشخيص 

واملدينة  واملنطقة  لألمة  األوسع  االجتامعية  األطر  ميثل  الذي   ،Gesellschaft

ويف  الغرب.  يف  التنوير  مرشوع  صعود  بعد  االجتامعي  العامل  لتنظيم  املوضوعة 

النواحي تصور علم االجتامع الكالسييك املجتمع املحيل بوصفه فضاًء  العديد من 

بديال مفصوال عن القوى البيوقراطية واملسيطرة للدولة، ويشي إىل إمكان وجود 

الثقة  عالقاُت  فيه  م  تنظِّ حيث  مختلف  بنحٍو  منظم  عامل  وهو  دولة،  بال  مجتمع 

والتبادلية وحدها السلوكياِت االجتامعية. ويف حني أنه يف العامل الصناعي الحديث 

فقد  لالضطراب،  مسبِّبة  وأحيانا  مضطربة  األحيان  من  كثي  يف  املجتمعات  كانت 

اعرُتف بها أيضا باعتبارها فضاءاٍت لألمل والنشاط االجتامعي، حيث ميكن للشبكات 

مثلهم، وحيث  للمحرومني  العملية  واملساعدة  االجتامعي  الدعم  توفي  املتامسكة 

ميكن التعرف عىل الحلول اإلبداعية للمشكالت البنيوية األوسع نطاقا وتشجيعها.

العلامء  لتفكي  الشاغَل  الشغَل  املحيل  املجتمع  فقدان  كان  معينة،  فرتات  يف 

االجتامعيني، لكن كان يبدو عىل الدوام أن أفكار املجتمع املحيل تعود إىل الظهور، 

وقد أُصلحت وأُعيد تشكيلها يف الفضاءين التقليدي والجديد عىل حد سواء. ومع 

تقويض التصنيع وانهيار املرشوع الحدايث تراجع عديد من األحياء الحرضية بقدٍر 

متزايد يف الريف وتفتتت لتتحول إىل أماكن ينترش فيها الخوف واالضطراب وارتفاع 

املجتمع  اتخذ خطاب  املتدهورة،  البيئية  الظروف  الجرمية. يف ظل هذه  معدالت 

املحيل منعطفا ثقافيا. وقد تشكلت األشكال الثقافية الفرعية للمجتمع املحيل، التي 

القامئة  التقليدية  البنى  االنتامء خارج  الناس وجود فضاءات من  فيها  يتخيل  كان 

للتجربة  واملبارشة  اآلنية  الوقائع  تجاوزت  مختلفة  املكان، من خالل هويات  عىل 

خاص  بنحٍو  مناسبة  املحلية  املجتمعات  هذه  وبدت   .)Delanty, 2003( املحلية 

لظروف الحداثة املتأخرة، حيث إنها كانت موجودة يف محيط البحث عن أشكال 

جديدة من االرتباط يف عامل اجتامعي يتزايد فيه التمزق. ومن املعروف أن بنديكت 
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أندرسون )Benedict Anderson )1983 أوضح طبيعة البناء االجتامعي واملتخيل 

لهذه املجتمعات املحلية، مؤكدا دورها األسايس يف الحفاظ عىل الحدود والحرصية 

exclusivity وأيضا يف االستفادة من أفكار القومية واالنتامء واالختالف.

السبعينيات  يف  مؤقت  بنحٍو  املحيل  املجتمع  بدراسة  االهتامم  تضاءل 

االجتامعية تحت ضغوط  العوامل  إذ تصدعت  العرشين؛  القرن  والثامنينيات من 

الرتاجع الصناعي والتدهور االقتصادي. ومع ذلك أصبح املجتمع املحيل موضوعا 

تطور  لفهم  أداة  بوصفه  العرشين  القرن  من  التسعينيات  يف  أخرى  مرة  مهام 

التكوينات االجتامعية الجديدة التي انبثقت من هذه الهزة الرهيبة والتي بدت 

كأنها تقدم عالاَم اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا يتسم بالعوملة بقدٍر متزايد. وكام قيل 

فقد برزت تعبيات جديدة عن املجتمع املحيل، مام أتاح لألفراد الشعور باالرتباط 

يف ظروف الخطر وانعدام األمن التي تختلف اختالفا كبيا عن الوجود التقليدي 

القائم عىل املكان. ومع بداية الثورة الرقمية، جادل ُكتاب مثل باري ويلامن )1979(، 

 Howard Rheingold وهوارد راينغولد Claude Fischer )1982( وكلود فيرش

)1994(، ومانويل كاستيلز )2001b( يف أن الناس مل يعودوا يجدون أن املجتمعات 

املحلية تلبي طموحاتهم، بل أصبحوا ينظرون إىل أبعد من ذلك نحو الرتابط الكوين. 

حيث  اسُتبدلت،  قد  املحلية  العالقات  بأن  االدعاء  حد  إىل  كاستيلز  ذهب  فقد 

كتب أن »تحوال كبيا يف األلفة االجتامعية يف املجتمعات املعقدة قد حدث مع 

 حلول الشبكات مكان املجتمعات املكانية كأشكال رئيسة من األلفة االجتامعية«

)2001b: 127(. وقد تبنى موقفا َيعترب فيه أنه عىل الرغم من أن »األلفة االجتامعية 

القامئة عىل املكان« و»املجتمع املحيل بحدوده الجغرافية الواضحة... مل يختفيا من 

العامل بأرسه... فإنهام يؤديان اآلن دورا بسيطا يف بناء العالقات االجتامعية ألغلبية 

السكان يف املجتمعات املتقدمة« )126 :2001(. واإلقامة بالنسبة إىل هذا املفهوم 

للمجتمع لها أهمية ثانوية يف بناء الصداقات والجامعات االجتامعية. ونحن نختار 

بدال من ذلك قضاَء مزيد من الوقت مع األشخاص الذين تعرفنا عليهم نظرا إىل 

وجود اهتاممات مشرتكة تجمعنا بهم، وليس ملجرد املصادفة املتمثلة يف وجود 

تحول  مع  بدأت  العملية  أن هذه  إىل  اإلشارة  وقد متت  بيننا.  فضاءات مشرتكة 

حياة  أسلوب  إىل  الريفي  الطابع  عليه  يغلب  أسلوب  من  الغربية  املجتمعات 
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حرضي، لكنها تعززت من خالل زيادة الشبكات الكونية والهجرات واتساع آفاق 

التجربة. وكانت هذه هي الحال بنحٍو خاص يف العقود األخية مع إدخال أدوات 

االتصاالت الكونية الفعالة واإلنرتنت، مام أتاح الحفاظ عىل العالقات الشخصية 

املكان  االتصال حواجز  أجهزة  كيف هدمت  الناس  وقد شاهد  ُبعد.  من  املهمة 

والزمان التي كانت متنع االتصال من قبل يف جميع أنحاء العامل. حتى إن كاستلز 

)2001b( زعم أن اإلنرتنت كانت الوسيلة األنسب لالتصال يف مجتمع الشبكات 

التي  الطريقة  يف  فقط  ليس  األهمية  متزايد  دورا  ستؤدي  كانت  وأنها  الناشئة، 

اختار بها الناس التواصل بعضهم مع بعض، ولكن أيضا يف الطريقة التي شكلوا بها 

عالقات اجتامعية مهمة.

حول  النقاش  سار  والعرشين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  خالل  لكن 

املجتمع املحيل يف العرص الرقمي بهدوء إىل حٍد ما. وكان هذا االفتقار إىل التعامل 

النقدي مع املوضوع يف تناقض حاد مع التكهنات التي كانت محمومة يف األغلب، 

وقد  السابق.  العقد  يف  دار  الذي  والجدل  النقاش  من  كبيا  قدرا  ميزت  والتي 

شهدت أوائل التسعينيات من القرن العرشين حتى منتصفها عىل وجه الخصوص 

القامئة  االجتامعية  والشبكات  الرقمية  املجتمعات  بدراسة  متزايدا  اهتامما 

يتيحها  اإلنرتنت  االتصال عرب  أن  بدا  التي  اإلمكانات  اإلنرتنت والعديد من  عىل 

لتطوير عالقات كونية وعابرة للثقافات، وغي خاضعة للقيود التي يفرضها الزمان 

واملكان. وتوجد اآلن أكرث من أي وقت مىض مواقع ميكن االتصال من خاللها، إىل 

جانب التكوينات االجتامعية املستندة إىل الشبكة والتي ُأنشئت حديثا، وميكن 

استخدامها يف تكوين صداقات جديدة أو للحفاظ عىل الصداقات القدمية. فقد 

ضمن التقدم يف التكنولوجيا وتطوير منصات تبادل امللفات واالتصال، مثل الجيل 

الطرق  العديد من  الغني )RSS(، أن  الثاين من شبكة اإلنرتنت وملخص املوقع 

املختلفة للتفاعل واملشاركة داخل الفضاء اإللكرتوين أصبحت سائدة. ومع ذلك 

أصبح الحديث عن ظهور أشكال جديدة من املجتمع نتيجة لهذه االبتكارات يف 

تكنولوجيا االتصاالت قدميا إىل حٍد ما.

ويبحث هذا الفصل يف ظهور فكرة أن التكنولوجيات الحديثة يف العرص الرقمي 

يف  املبنية  األفكار  هذه  تطور  ويتتبع  جديدة.  مجتمعية  تكوينات  بنشوء  ستبرش 
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التي واجهتها  الحلول للمشكالت  الذي يشي إىل أن  الطوباوي  الُحلم  األغلب عىل 

املجتمعات املحلية يف أواخر القرن العرشين قد ُيعرث عليها يف الفضاءات الجديدة 

التي تكونت يف العوامل االفرتاضية الناشئة. وسوف ُيقال إن هذه التكهنات قد نشأت 

من املثالية التي مل تستطع مواجهة قوة الرأساملية التي يحركها املستهلك لتشويه 

التشكيالت الجديدة وقولبتها وفقا ألهدافها الخاصة. ومن خالل النظر يف مختلف 

استضافة  من  بدال  أنه  الفصل  هذا  سيوضح  اإلنرتنت  عرب  االجتامعية  الفضاءات 

أشكال جديدة من املجتمع املحيل، فقد اسُتنسخت التكوينات االجتامعية القدمية 

مبنتهى الدقة يف الفضاء اإللكرتوين. ويشي هذا إىل أن االدعاءات املتعلقة بالقدرات 

مة باألدلة. التحويلية للفضاء اإللكرتوين كانت بوجٍه عام غَي مدعَّ

بناء العوامل التكنولوجية الفاضلة
بدا تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التسعينيات من القرن املايض، عىل 

نطاق واسع يف العمل ثم يف املنزل، كأنه ُينبئ بحدوث تغي اجتامعي واسع النطاق، إن 

مل يكن ثوريا. إن هذه القدرة عىل االستمرار يف االتصال مع اآلخرين بغض النظر عن 

موقعهم الجغرايف، فضال عىل مرونة االتصال غي املتزامن، ومن دون أن يؤدي ذلك إىل 

حصول زيادة كبية يف التكلفة سواء بالنسبة إىل امُلرِسل أو املستقِبل، هي التي أوحت 

بتطوير منتديات مل تكن قد خطرت عىل بال أحد من قبل، وميكن الوصول إليها عىل 

نطاق واسع، وذلك لتبادل األفكار والخربات. وقد كانت املناقشات األكادميية والسياسية 

 )Negroponte, التي أعقبت هذه التطورات التكنولوجية إيجابية بقدٍر كبي يف طبيعتها

 1995; Department of Trade and Industry, 1996; Doheny-Farina, 1996;

.Fisher et al., 1996; Jones 1997(

الفضاءات  داخل  كامنة  مخاطر  بوجود  املعلقني  بعض  أقر  وبينام 

الحديث  إىل  العام  التوجه  فإن   ،)Spender, 1995; Carter 1997(التكنولوجية

ويبدو  والتجديد.  لألمل  مكانـا  يكون  أن  الرقمي ميكن  العرص  أن  إىل  يشي  كان 

أن األلفة االجتامعية املتأصلة التي وعدت بها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

العالقات  ميزت  التي  املفرطة  للفردية  جاهزا  عالجا  توفر  التطور  يف  اآلخذة 

 ،)Wellman, 1999( االجتامعية يف العقود السابقة من صعود الليربالية الجديدة
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أتاح  كام  نهاية.  بال  اإليجايب  االتصايل  الفعل  لتطوير  القامئة  االحتامالت  وبدت 

الفضاء اإللكرتوين فضاء جديدا للمجتمعات املحلية التي تتمتع برتكيبة مختلفة يك 

تزدهر. فقد ُتُخيِّلت كأنها منطقة عذراء ميكن تشكيلها وتطويرها وفقا ملجموعة 

وإذا  لعاملنا.  املادية  الفضاءات  يف  التي سادت  تلك  عن  تختلف  التي  القيم  من 

االجتامعية  الفضاءات  مشاركة  إىل  تسعى  التقليدية  املحلية  املجتمعات  كانت 

املمتلئة بأوجه التفاوت، فإن هذه الفضاءات ميكن استبدالها بفضاءات إلكرتونية 

باملكان وال يوجد فيها أوجه تفاوت عىل صعيد  مفتوحة ودميوقراطية ال ترتبط 

أن  ميكن  املنظور،  هذا  خالل  ومن  والعرق.  والنوع  االجتامعية  والطبقة  الرثوة 

يتطور الفضاء اإللكرتوين ويصبح مستودعا عامليا لالفرتاضات واألفكار البديلة التي 

تعرضت للتهميش أو الرفض متاما يف العوامل املقيدة ماديا، التي رَسمت فيها الدول 

والحكومات والترشيعات القانونية حدوَدها الخاصة التي تخدم مصالحها. 

وكانت هذه املثاليات تستند إىل الرأي القائل إنه يف كثي من الدول التي اكتسبت 

فيها اإلنرتنت موطَئ قدٍم قويا، أصبح النمط االقتصادي املهيمن هو منط »رأساملية 

املعلومات« informational capitalism - فهي مرحلة وشكل معني من رأس املال 

الذي حل فيه إنتاج املعرفة واألفكار محل إنتاج السلع والتوصيل املبارش للخدمات 

كأساس لتكوين الرثوة )Logan and Molotch, 1987; Giddens, 1990(. وكان 

ُينظر إىل هذا التحول يف األساس االقتصادي عىل أنه املحرك الذي يدفع التغيات 

واملجتمعات  الحياة  أساليب  يدمر  حيث  االجتامعي،  الفوقي  البناء  يف  األساسية 

املوجودة، وينشئ مكانها  الصناعية  التكوينات  التي نشأت حول  الراسخة  املحلية 

تعويض  ميكن  ال  أنه  من  السابقة  املخاوف  وكانت  جديدة.  اجتامعية  تشكيالت 

عالقات  شبكات  من  أفرزته  وما  االختفاء،  يف  اآلخذة  الزراعية  املحلية  املجتمعات 

وثيقة وهياكل دعم، قد ُدحضت يف املجتمع الصناعي املتقدم. ولقد عزز هذا األخي 

يف النهاية أشكاال جديدة من الوعي الجمعي نتجت عنها نظرة تقدمية وعامة ُيتوقع 

القوميني. ومع ذلك  تتبنى فيها الحكومُة توجها نحو رعاية ورفاهية مواطنيها  أن 

 fall of public man العام اإلنسان  بسقوط  مرتبطة  املعلومات  رأساملية  كانت 

فرد. وهذا  بكل  الخاصة  واملعرفة  الشخصية  الشبكات  )Sennett, 1977( وظهور 

واألرسة  الذات  نحو  موجها  فيه  الوالء  أصبح  الذي  الفردية  املسؤولية  ن عرص  دشَّ
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منه.  مفر  ال  أمرا  كامال  سحبها  أو  للعامة  املتاحة  املواد  تقليص  واعُترب  املبارشة. 

املعلومات »الجديد« والعوامل  اإللكرتوين ومجتمع  للفضاء  وقد أصبح هناك تخيل 

التفكي املدين  أنها فضاءات عامة جديدة سيثبت فيها أن أسلوب  االفرتاضية عىل 

 .)Miller, 1995(والعام ميثل وقائع اجتامعية مهيمنة

التكنولوجيات  بناء املجتمعات املحلية من خالل  الذين دافعوا عن  إن أولئك 

إنشاء  احتامالت  حول  بشدة  متشامئني  غالبا  كانوا  اآليل  الحاسب  عىل  املعتمدة 

املجتمع املحيل أو إعادة اكتشافه يف العامل املادي. وكان هناك افرتاض أنه مل يعد يف 

اإلمكان الحفاظ عىل املجتمع املحيل يف الفضاءات املادية املتقاربة التي نشأ فيها 

بعد ذلك )Wellman, 1979(. فقد كان هناك عدد هائل  فيها  أوَل مرة واستمر 

والبطالة،  الجرمية  من  الخوف   - الخوف  عليها  يسيطر  التي  السكنية  األحياء  من 

انعدام  بسبب  بالغة  بسخرية  عنها  وُيعرب  املستقبل  يخبئها  قد  التي  األمور  ومن 

الثقة، والخوف أيضا من الجيان واملمثلني السياسيني املحليني والحكومات الوطنية 

- وكرثة تلك األحياء هي التي كانت تحول دون عودتها إىل التنظيم الجامعي عىل 

م حل بديل متثَّل يف بناء مجتمعات محلية جديدة، شيئا فشيئا،  املدى القصي. وُقدِّ

باستخدام وسيط غي شخيص ظاهريا يتمثل يف التواصل عرب الحاسب اآليل. وهذا 

ـن من التفاعل »الشخيص حقا«، الذي يختار كليا بعيدا عن تلك القيود التي  قد ميكِّ

تسببها آفاق التفكي الضيِّقة الناشئة عن االرتباط باملوقع الجغرايف أو بالحدود التي 

يفرضها التجسيد املادي. واملجتمعات املحلية »النقية« واألساسية التي تنشأ بهذه 

ن من تطوير العالقات املهمة حقا، ومن تالقي األفكار التي تسود  الطريقة ستمكِّ

مبوجبها القيم املشرتكة وُتتابع من خاللها املصالح املشرتكة يف فضاء مضمون وآمن 

عىل حدٍّ سواء. وكان من املفرتض أن تكون هذه املجتمعات املحلية »متخيلة« حقا 

)Anderson, 1983(، وليست لديها والءات للدول أو املناطق أو األماكن الحالية، 

وأن تقدم آفاقا جديدة وتعمل عىل تطوير روابط عاملية غي معروفة حتى اآلن. 

وقد ُأشي إىل أن مثل هذه الشبكات ستثبت أنها أكرث دميومة وشعبية من الفضاءات 

املادية غي املنضبطة واملتناقضة التي نشأ فيها املجتمع املحيل يف القرن العرشين. 

وبالنسبة إىل بناة املجتمع املحيل الجديد يف العرص الرقمي، فإن الفضاءات القدمية 

هؤالء  ورأى  االحتضار.  طور  يف  أنها  وإما  بالفعل  ميتة  إما  هي  املحيل  للمجتمع 
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الشخصية،  الشبكات  أساس  عىل  سيقوم  باملستقبل  االجتامعي  الوعي  أن  الُكّتاب 

التي ستكون مبنزلة الجذور التي ستنشأ منها مجتمعات االنتامء التي تتميز بأنها 

مختلفة وصاحبة رؤية جديدة ومستعدة ملواجهة التحديات املختلفة. باإلضافة إىل 

ذلك قد يتمكن أولئك الذين ُأقُصوا يف السابق، مثل األقليات بجميع مشاربهم، من 

العثور عىل الروابط ونقاط االندماج الخاصة بهم ِضمن العوامل االفرتاضية.

االرتباط وإعادة االرتباط يف الفضاءات الرقمية
إن تنوع وسائط االتصال التي ميزت »العرص الرقمي« أتاح إمكانية أن يتكيَّف 

التقليدية«  بعد  »ما  املرحلة  الجديدة يف  الظروف  مع  أخرى  مرة  املحيل  املجتمع 

تربطه  كانت  التي  املادية  الروابط  ينفصل عن  قد  فهو   .)Delanty, 2003: 189(

وغي  امللموسة  غي  بالعوامل  االرتباط  ويعاود  القريبني،  واملكان  بالوقت  اآلن  حتى 

املحدودة للفضاء اإللكرتوين. ومل يكن هذا التصور الخاص باملجتمع املحيل التكيفي 

االتصاالت  جعلت  التي  التكنولوجية  باالخرتاعات  فقط  مدعوما  تشكيله  واملعاد 

واقع  خالل  من  أيضا  ولكن  ممكنا،  أمرا  ارتباطات  ألي  الخاضعة  وغي  املتدفقة 

التنقالت الفعلية لألشخاص يف جميع أنحاء العامل: وهذه نتيجة للحروب املتزايدة 

وانعدام األمن االقتصادي والسيايس، وفتح بعض الحدود الوطنية للعامل املهاجرين. 

فهناك أعداد كبية من الناس الذين انفصلوا عن أماكنهم األصلية وإىل حد مل يسبق 

وتعميق  توسيع  إىل  أدى  ما  مختلفة،  أماكن  يف  جديدة  روابط  بنوا  ثم  مثيل،  له 

التجارب واملواجهات بني الثقافات. وتبدو فرص وجود شكل حقيقي جدا للتواصل 

العامل أفضل مام كانت عليه يف أي وقت مىض. وأشارت فكرة  الثقافات وعرْب  بني 

كاستلز عن »حلقة التغذية الراجعة الرتاكمية« cumulative feedback loop، التي 

تغذي التطورات التكنولوجية واالجتامعية، إىل العملية التي كان يتأثر من خاللها 

كلُّ تطور باآلخر ويؤثر فيه، وهذا يجعل ظهوَر أشكال جديدة من التواصل ليس 

.)Castells, 2001a( فقط ممكنا بل محتمال أيضا

لتبادل  بيئة  بوصفها  األولية  قيودها  من  العهد  حديثة  اإلنرتنت  تحرر  ومع 

وكالة  شبكة  عرب  العسكرية  املؤسسة  داخل  )وخاصة  التعاوين  والعمل  املعلومات 

الشبكة  مثل  األوساط  بعض  يف  ثم   ،ARPANET املتقدمة  البحوث  مشاريع 
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األكادميية املشرتكة JANET يف اململكة املتحدة(، حينذاك تم التعرف عىل إمكاناتها 

عىل نطاق أوسع. ومن خالل هذه البيئات التعاونية األولية التي لها طابع متخصص 

ومهني، انطلقت منتديات التواصل االجتامعي عرب اإلنرتنت عىل نحو أوسع نطاقا 

 Whole Earth Lectronic Link )WELL( مثل الرابط اإللكرتوين لألرض الكاملة

الذي أنشئ يف العام Rheingold, 1994( 1985(. وقد سعت هذه الشبكات إىل 

تحسني االتصال بني األقران وتسهيل الجهود البحثية وتعزيز تبادل األفكار. وكتب 

بالوسائط  محكومة  محلية  مجتمعات  بوصفها  املواقع  هذه  عن  بحامس  رّوادها 

وبرشوا باإلمكانيات التي أتاحتها لتبادل املعرفة بني األشخاص املتشابهني يف التفكي. 

وُأشي إىل أن العالقات يف الفضاء اإللكرتوين ميكن أن تكون متينة ودامئة مثل تلك 

تتميز  أقوى،  تكن  مل  إن  مامثلة،  عالقات  إىل  وتستند  املادي  الفضاء  يف  املوجودة 

باعتامدها عىل الثقة والتعاون املتبادلني. عىل سبيل املثال كان يتعني عىل األشخاص 

الذين يسهمون مبشاركات عىل منتدى الرابط اإللكرتوين لألرض الكاملة أن يعرِّفوا 

عن أنفسهم بنحٍو كامل للمشاركني اآلخرين من خالل استخدام أسامئهم الخاصة، 

ُينتظر  كان  كام  والسلوك.  باللياقة  تتعلق  محددة  قوانني  اتباع  منهم  ُينتَظر  وكان 

مثل  للمجتمع  املعادي  السلوك  عن  واالمتناع  اآلخرين  املستخدمني  احرتام  منهم 

حدثت  وقد   .spamming العشوايئ«  الربيد  و»إرسال   flaming »املضايقات« 

محاكاة الطابع التعاوين لهذه املواقع من ِقبل اآلالف من مجموعات األخبار، التي 

كان منتدى Usenet)٭( للنقاش يستضيف العديد منها، مع فارٍق هو أن موضوع 

املحادثة هنا كان ُيحَظر ما مل يكن متوافقا مع مجال اختصاص املجموعات املعنية، 

وأحيانا ُينرش يف حال حظي مبوافقة مدير املجموعة. 

ويف حني أن رواد املجتمعات املحلية الرقمية األوائل رشعوا يف إثبات أنه ميكن 

توسيع املجتمعات املحلية يف جميع أنحاء العامل، فإن فكرة أن املجتمع املحيل القائم 

عىل املكان قد انتهى بنحٍو تام مل تلق قبوال شامال. ولقد اسُتخدم الفضاء اإللكرتوين 

التي  الروحية  وباستحضار  املكان.  عىل  القامئة  املحلية  املجتمعات  تعزيز  يف  أيضا 

املجتمع  شبكات  ُبناة  فإن  االجتامعية،  للشبكات  األوائل  املستخدمون  بها  تحىل 

)٭( اختصار لشبكة املستخدمني User Network. ]املرتجم[.
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املحيل، واملعروفة أيضا باسم »الشبكات املدنية« civic-nets، ظهروا يف البداية يف 

الواليات املتحدة ثم بنحٍو متزايد يف اململكة املتحدة ويف أماكن أخرى، وأقروا بأن 

املناطق واملدن والبلدات، وحتى األحياء قد تستفيد أيضا من بناء الروابط داخل 

الفضاء اإللكرتوين )Evans, 2004(. وكانت الشبكات التي متخضت عن ذلك تهدف 

إىل تسخي اإلمكانات االتصالية لإلنرتنت لتعزيز التواصل واملامرسات الجمعية بني 

األفراد يف األحياء واملدن املوجودة فعليا. وأقر ُبناة تلك الشبكات أيضا بوجود روابط 

قوية باملكان الذي ظل سمة مميزة للعديد من الهويات الفردية والجامعية. كام 

بنى مجتمعية  إنشاء  باعتباره ركيزة من أجل »إعادة«  األمر  اتخاذ هذا  سعوا إىل 

املجتمع  شبكات  وركزت  املادي.  بالعامل  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  اإللكرتوين  الفضاء  يف 

االجتامعية وشكلت  التفاعالت  للكثي من  املدنية واملتحرضة  الطبيعة  املحيل عىل 

بوجودها إقرارا أن كثيا من الناس مازالوا يشعرون بوجود صلة حقيقية تربطهم 

إسقاط  خالل  ومن  باملكان.  املرتبطة  وبالتجارب  األرض  عىل  املشرتكة  بالفضاءات 

هذه االرتباطات عىل املجال الرقمي، كان ُبناة الشبكات املدنية يأملون متكني أولئك 

اإلعاقة  بسبب  املهمة،  املادية  فضاءاتهم  عن  اجتامعيا  أو  جسديا  انفصلوا  الذين 

من  االجتامعية،  الثقة  إىل  االفتقار  أو  النقل  وسائل  أو ضعف  الفقر  أو  الجسدية 

اعتباره مألوفا  إلكرتوين ميكن  باملكان يف فضاء  بوابات مرتبطة  االتصال عرب  إعادة 

بالقدر نفسه، ولكنه أكرث أمانا وميكن الوصول إليه بال حدود.

ويف هذا الفضاء الذي يبدو أنه يتسم باملساواة والدميوقراطية الحقيقية، والذي 

املشاركة  املتوقع ظهور أشكال جديدة من  اإللكرتوين، كان من  الفضاء  به  وعد 

السياسية وازدهار جامعات املصالح السياسية political interest groups. ويف 

العام 1998 أدت جامعة »موف أون دوت أورغ« MoveOn.org، وهي منظمة 

مرتبطة بالحزب الدميوقراطي األمرييك، دورا رئيسا يف تطوير العريضة اإللكرتونية 

e-petition عن طريق استطالع الرأي العام من خالل شبكة اإلنرتنت، وتشجيع 

مراسلة بعض السياسيني عرب الربيد اإللكرتوين بخصوص قضايا سياسية مهمة. ويف 

وقت الحق أتاحت شبكات عاملية، مثل »أفاز دوت أورغ« Avaaz.org، إمكانية 

الذي  السيايس  الوعي  وتنمية  العامل  عرب  املحلية  للمجتمعات  الجامعي  العمل 

أورغ«  »أفاز دوت  الوطنية. ويف أغسطس 2008، زعمت شبكة  الحدود  تجاوز 
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أن األشهر الستة عرش املاضية قد شهدت 8 ماليني عملية من خالل موقعها، مام 

يبرش بـ »... مصدر جديد ورائع للمجتمع والدميوقراطية العامليني«)٭(. كان هذا 

األمر مهام للغاية يف سياق الواليات املتحدة، حيث التزال وسائل اإلعالم الرئيسة 

الخدمات، وحيث يكون املحتوى  خاضعة لسيطرة عدد قليل جدا من مقدمي 

فارغا إىل حد كبي من التحليل والسياق مع تخصيص مساحة صغية جدا لألخبار 

الدولية. يف هذه البيئة اإلعالمية، يكتسب استخدام اإلنرتنت، باعتبارها جهة توفر 

صوتا بديال ومصدرا إعالميا مستقال، أهميًة ُتعترَب غائبة إىل حٍد كبي من السياق 

الخاص باململكة املتحدة.

السيايس  التنظيم  تدويل  أورغ«  دوت  »أفاز  مثل  الحمالت  مواقع  عكست  وقد 

الذي حدث نتيجة التجاهات العوملة الحديثة يف االقتصاد والسياسة. ونظمت حركة 

استجابة   2001 العام  منذ  تطورت  التي  املثال،  سبيل  عىل  االجتامعية،  املنتديات 

للمنتدى االقتصادي العاملي، لقاءات لعرشات اآلالف من الناشطني يف مجال مكافحة 

الفقر وللمنظامت غي الحكومية يف جميع أنحاء العامل. وقد ُعقدت تلك اللقاءات يف 

بورتو أليغري Porto Alegre والربازيل يف بداية األمر، ثم انتقلت إىل مواقع مختلفة يف 

السنوات الالحقة. ويف السنوات األوىل من هذا القرن سافر عدد متزايد من الناشطني 

خارج دولهم لالحتجاج إىل جانب أشخاص آخرين طرحوا رؤيتهم بشأن إمكان تكوين 

مجتمع آخر. وقد أسهموا يف إنشاء قنوات إخبارية بديلة قامئة عىل العمل الذايت، مثل 

لحظًة  تواكب،  كانت  التي  التقارير  من  مستوحاة  وكانت   ،Indymedia »إندمييديا« 

التجارة  منظمة  أمام  اندلعت  التي  كتلك  للرأساملية،  املناهضَة  االحتجاجاِت  فلحظة، 

العاملية يف سياتل يف نوفمرب 1999. وبالطبع انتهزت تلك الفرَص جامعاٌت من مختلف 

األطياف السياسية. ومقابل كل جامعة ضغط إلكرتونية نقدية وتقدمية كانت هناك 

جامعة أخرى أكرث رجعيًة أو تطرفا تطرح بياناتها وترص الصفوف دعاًم لتلك البيانات. 

النازيني الجدد، كومبات Combat 18( 18(، التي نشأت يف اململكة  فأعضاء منظمة 

وفق  هتلر  أدولف  بطلها  السم  األوىل  األحرف  ترتيب  من  اسمها  واستمدت  املتحدة 

وجوه  عن  لإلعالن  سيئا  استخداما  اإلنرتنت  شبكة  يستخدمون  اإلنجليزية،  األبجدية 

avaaz@ ٭( ُأرسلت هذه الرسالة بالربيد اإللكرتوين بتاريخ 28 أغسطس 2008 إىل جميع املشرتكني من ريكن باتل(
avaaz.org. ]املؤلف[. 
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)العنيفني  وألتباعهم  للعامل  عناوينهم  وأحيانا  وأسامئهم  للفاشية  املناهضني  النشطاء 

يف األغلب(، ويستغلون الطبيعة غي املنضبطة للفضاء اإللكرتوين للتهرب من القوانني 

إىل  النظر  ميكن  أخرى  مرة  اآلخرين.  ضد  والعنف  الكراهية  لنرش  املناهضة  الوطنية 

الوسائط الرقمية باعتبارها تشكل انعكاسا لحالتي الوجود والتفكي القامئتني بدال من 

االضطالع بتغييهام. 

التسعينيات  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  الرسيع  التوسع  ومنذ 

من القرن العرشين، فقد شوهدت الصيغ الجديدة للمجتمع املحيل يف عديد من 

األشكال التكنولوجية املختلفة. وُيشار إىل أن املجتمعات املحلية التي توحدها 

اإللكرتوين  الفضاء  يف  ظهرت  قد  املشرتكة  واالنتامءات  واملشاعر  االهتاممات 

التكنولوجيات  واسُتخدمت  والجمعية.  االجتامعية  التجربة  تغيي  وعملت عىل 

الرقمية لتوفي قنوات اتصال بديلة ومنح من ال صوت لهم فضاء رقميا للحشد 

متداولة.  بديلة  أفكار  ُتوجد  أنه  وإلثبات  السياسيني،  عىل  الضغط  ومامرسة 

ل أولئك الذين مل يتالقوا قط تحالفاٍت،  ومن خالل التكنولوجيات الرقمية، شكَّ

هذه  اسُتخدمت  كام  والخربات.  األفكار  لتبادل  أو  التغيي  لفرض  معا  وعملوا 

التكنولوجيات لتعزيز الروابط االجتامعية واملادية القامئة من خالل تأمل األماكن 

املحلية واألحداث التاريخية والثقافات.

املجتمعات املحلية للفضاء اإللكرتوين يف عرص التجارة الرقمية
أدى ظهور تطبيقات الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت )DiNucci, 1999( وازدياد 

سهولة مشاركة امللفات إىل تحريك اإلنرتنت نحو مبادئ املحتوى الذي ينتجه املستخدم 

user-generated content عىل أساس ثقافات اإلنرتنت التشاركية، كام أتاح مزيدا من 

إمكانات النمو »لفضاء التدفقات« )Castells, 2001(. ولكن بدال من أن تؤدي هذه 

التكنولوجيات إىل متكني األفراد املستخدمني، فقد اسُتغلت من قبل القوى االجتامعية 

واالقتصادية األكرث هيمنة. وشكل الفضاء اإللكرتوين يف أيامه األوىل، مبا يتمتع به من 

مجاالت حرة، فرصًة لتطوير املحتوى يف مكان مل تلوثه بعد متطلباُت التجارة والسعي 

يف  اإللكرتوين  للفضاء  النقية  الطبيعة  هذه  ننىس  أن  السهل  من  الربح.  تحقيق  إىل 

بداياته املبكرة، عندما كان خاليا من املؤثرات الصوتية واملرئية الباهرة، ومل يكن يحقق 
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التي كان ميكن رؤيتها بنحٍو  الجاذبية إال من خالل جودة محتواه والكلمة املكتوبة، 

اإللكرتوين  للفضاء  املبكرة  االقتحامات  وكانت  بها.  محيطة  فوىض  وجود  لعدم  أفضل 

 .)Rheingold, 1994( تتمحور حول تبادل األفكار وتطوير جامعات املصالح الخاصة

وكان هذا الفضاء مختلفا عن العامل الخارجي، فهو من نواح كثية مل يكن يثي اهتامم 

سمحت  أن  بعد  إال  العرشين  القرن  أواخر  يف  برزت  التي  بالصور  املهتمة  الوسائط 

التطورات التكنولوجية باستخدام مشغالت »الفالش« والصور املتحركة وملفات الصوت 

وبحلول  للتسويق،  اآلن  جاهزا  اإللكرتوين  الفضاء  وأصبح  وجذبه.  املستخدم  إلثارة 

الفضاء  من  كبية  مساحة  خضعت  والعرشين  الحادي  القرن  من  األوىل  السنوات 

اإللكرتوين للرضورة االقتصادية. ومتكنت املؤسسات التجارية من تحييد امُلثل الفاضلة 

التي دفعت الرواد األوائل إىل تحقيق أهدافهم األقل إيثارا. وعىل الرغم من ذلك حدث 

االدعاء بوجود جانب اجتامعي داخل بعض املواقع ذات الطابع التجاري الواضح مثل 

»إي باي« Ebay و»أمازون« Lai and Turban, 2008: 392–393( Amazon( والتي 

الوقت  االستهالك يف  تجربة  تعزيز  متزايد مع  بقدٍر  التشاركية  املامرسات  استخدمت 

نفسه. ولكن مسألة تقديم هذه املواقع عىل أنها تنطوي عىل جانب اجتامعي هي أمر 

مثي للجدل. وعىل الرغم من أن املؤسسات نفسها التي تستضيف هذه املواقع هي 

التي تحاول إظهار جانبها االجتامعي، فإن هذه املواقع بالكاد تخاطب جوهرنا اإلنساين 

عىل  تنطوي  أنها  عىل  بها  الرتحيب  ميكن  ال  أنه  املؤكد  ومن  بيننا.  املوجود  والرتابط 

مكونات اجتامعية إال إذا تبنى املرء فكرة أن البرشية تحركها إىل حد كبي االعتباراُت 

التجارية والحاجة إىل االستهالك بكفاءة داخل السوق الرأساملية.

ومّكـن الجيل الحايل ملواقع الشبكات االجتامعية عرب اإلنرتنت من زيادة تبادل 

 .)DiNucci, 1999( الجغرافية  الحواجز  يتجاوز  مبا  والتواصل  والخربات  اآلراء 

وتختلف هذه املواقع بقدٍر ملحوظ عن مواقع الشبكات التي أُسست يف البداية، 

ترفيهي،  مصدر  إىل  تكون  ما  أقرب  فهي  الكاملة،  لألرض  اإللكرتوين  الرابط  مثل 

باستمرار  ومتغية  وملونة  اإليقاع  رسيعة  يومية  مذكرات  دفرت  عن  عبارة  لكونها 

للحياة الشخصية لألصدقاء واملشاهي، وميكن للمرء تصفحها كلام شاء. هذه املواقع 

مغرية بالفعل ويبدو أنها متتلك كثيا مام يشبه بناء مجتمع عاملي حقيقي توحده 

املشاعر املشرتكة من خالل توفي فضاءات جديدة من االنتامء. بيد أن التحقيق يف 
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استخدام هذه املواقع يكشف أن كثيا من االتصاالت التي تحدث فيها تشكل جزءا 

ال يتجزأ من مجاالت التفاعل املوجودة بالفعل، وأن هذه املواقع، عىل الرغم من 

ن االتصاالت املوجودة مسبقا من االستمرار يف ظل الحواجز املادية الكبية،  أنها متكِّ

فإنها ليست سوى وسيط آخر يعرتف الجميع بأنه يتمتع بدرجة عالية من املرونة، 

وميكن من خالله الحفاظ عىل الصداقات القامئة بالفعل. وهي غالبا ما تكون أقرب 

التجارب وتحيك  األقران  فيها مجموعات  تتبادل  باملرح  إىل حفلة ممتعة وممتلئة 

القصص وتتشارك املوسيقى واألحاديث منها إىل كونها وسيلة للحفاظ عىل املشاعر 

املشرتكة والتواصل الفّعال مع جامعة اجتامعية. فقط الوقت ومزيد من البحوث 

سوف يكشفان عن أهميتها الدامئة.

الرقمية  للتكنولوجيات  استخداما  الناس  أكرث  أن  إىل  الدراسات  وتشي    

 Boase, 2008,( أيضا  اإلنرتنت  خارج  كبية  اجتامعية  شبكات  لديهم  يوجد 

Macpherson et al. in Stern, 2008(. وهذا يشي إىل أن استخدام التكنولوجيا 

املوجودة  تلك  السابقة، بل يعزز  االتصال  أمناط  استبدال  الجديدة ال يؤدي إىل 

بالفعل. وقد الحظ بوستيل Postill أنه »مع استمرار النمو يف أعداد مستخدمي 

 ،)2008: 413( محلية«  أكرث  اإلنرتنت  أصبحت  العامل،  أنحاء  جميع  يف  اإلنرتنت 

حيث أورد أدلة عىل أن أغلبية األفراد الذين ينرشون املدونات اإللكرتونية، عىل 

عىل  واألصدقاء  العائلة  من  صغية  مجموعة  إلبقاء  ذلك  يفعلون  املثال،  سبيل 

»جمهورا  أسامهم  َمن  نحو  كتاباتهم  يوجهون  إنهم  إذ  تحركاتهم،  مع  اتصال 

ظهور  منذ  أنه  بوستيل  ويرى  قة.  موفَّ تسمية  وهي   ،nanoaudience مصغرا« 

اإلنرتنت وحتى منتصف التسعينيات من القرن العرشين كان مستخدمو اإلنرتنت 

قليلني جدا إىل درجة أنهم كانوا مضطرين إىل التواصل مع اآلخرين عرب مسافات 

بعيدة. ولكن اآلن وبعد أن أصبح هناك كثي من األشخاص الذين ميكنهم الوصول 

التي  النوع من االتصاالت  الفضاء اإللكرتوين، فإننا عدنا بوجٍه عام إىل ذلك  إىل 

تتسم بقدر أكرب من املحلية واأللفة. ويف الوقت نفسه أشارت األبحاث يف اململكة 

تزداد  بنا  الخاصة  الحميمة  الصداقات  دوائر  أن  إىل  املتحدة  والواليات  املتحدة 

صغرا. وقد أشار بوتنام )Putnam )2000 يف واحد من أشهر تلك األبحاث إىل 

أجراها  التي  األبحاث  وتدعم  متزايد،  بقدٍر  مبفردنا«  البولينغ  »نلعب  بتنا  أننا 
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 .)Cited in Stern, 2008: 608( وآخرون هذا الرأي McPherson ماكفيسون

وعىل مدار الَعقدين املاضيني عىل وجه الخصوص، أصبح األفراد يعتمدون بقدٍر 

متزايد عىل رشكاء حياتهم وأفراد أرسهم املقربني بوصفهم مصادر للدعم والراحة. 

الشباب   اتجاهات  أبحاث  مركز  أجراها  دراسة  وجدت  املتحدة،  اململكة  ويف 

The Guardian 6th June 2007( Youth Trends( أن واحدا من بني كل خمسة 

من  الرغم  عليه، عىل  يعتمدون  ل  مفضَّ لديهم صديق  ليس  إنه  يقولون  شباب 

مشاركتهم املتحمسة بصفة عامة يف مواقع التواصل االجتامعي عرب اإلنرتنت.

ويف حني أنه ُروج كثيا ملا تتمتع به مواقع الشبكات االجتامعية من إمكانات لبناء 

املجتمع املحيل، فإن واقعها يثبت أنها مختلفة إىل حٍد ما. فبعض املواقع تحايك بنحٍو 

واضح املجتمَع القائم عىل االهتاممات املشرتكة، وتهدف إىل الجمع بني األشخاص 

الذين ميارسون هوايات أو مهنا متشابهة - عىل سبيل املثال، يف مجاالت املوسيقى 

أو التصوير الفوتوغرايف أو الفيديو، هناك مواقع مثل مايسبيس Myspace وفليكر 

Flickr ويوتيوب YouTube - ولكن رمبا مل يسبق لهم أن تالقوا عىل اإلطالق. ورمبا 

التزال  التي  القدمية   Usenet »يوزنت«  مجموعات  إىل  أقرب  املواقع  هذه  تكون 

موجودة، ولكن استخدامها وشعبيتها يتناقصان. وضمن هذه املواقع، كام هو الحال 

بالنسبة إىل مجموعات األخبار، يحافظ األعضاء األفراد عىل التحكم يف املحتوى، ما 

القانونية  القيود  كانت  أو يف حال  مل تكن هناك شكاوى من مستخدمني آخرين، 

تسمح بذلك. ولكن هذه املواقع اآلن متعددة الوسائط حقا، مام يسمح مبزيد من 

أشكال التعبي اإلبداعي التي تتجاوز نطاق آراء املايض القامئة عىل النصوص. ويختار 

املستخدمون »العالمات« tags الخاصة بهم و»الكلامت املفتاحية« )وهذا شكل من 

أشكال »الفهرسة الجامعية«(، لتصنيف املحتوى الخاص بهم واإلعالن عنه لآلخرين. 

وبهذه الطريقة فإن األعضاء »... يشكلون مجتمعات محلية عرب اإلنرتنت تتألف من 

أشخاص يشاركونهم اهتاممات مامثلة« )Lai and Turban, 2008: 390(. ولكن يف 

األغلب تبدو هذه املواقع أقرب إىل شكل من أشكال وسائل اإلعالم منها إىل مجتمع 

عىل  الخاصة  موادهم  املستخدمون  يبث  حيث  املشرتكة؛  االهتاممات  عىل  قائم 

نطاق أوسع. إنها عبارة عن وسائل إعالم مع فارق وحيد يتمثل يف أن العديد من 

املستخدمني يشاركون يف تطويرها وتوجيهها. ومع ذلك فإن مواقعهم وصفحاتهم 
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تؤدي وظيفة اإلعالن الذايت، بدال من بناء املجتمع املحيل. إنها تتمحور حول األنا 

وليس الجامعة من حيث الشكل، كام ميكن للطامحني إىل اقتحام عامل الغناء والفن 

التواصل  والسينام أن يختربوا مواهبهم أمام أكرب جمهور ممكن باستخدام مواقع 

االجتامعي هذه. باإلضافة إىل ذلك من املرجح أن ُتستخَدم شبكات اإلنرتنت هذه، 

الرشكات  قبل  املعروفة، وذلك من  الشبكات  فيها  ُتستخدم  التي  نفسها  بالطريقة 

 third-sector الثالث  القطاع  ومنظامت  الصغية  والرشكات  الجنسيات  متعددة 

organisations)٭( بهدف إعالن منتجاتها. ويوحي التأثي الذي متارسه التكنولوجيا 

التحكم  من  مبزيد  االجتامعية  الشبكات  مواقع  من  الثاين  الجيل  يف  املستخدمة 

الفردي للمستخدم يف املحتوى، ويشي إىل املجتمع االختياري بالكامل الذي يشيد به 

ويلامن. ولكن هذه املواقع ُطورت يف املقام األول من أجل تحقيق الربح، وهي تعج 

يباع  الذي  املربح  الفضاء اإلعالين  التجاري. وميكن أن يكون  باإلعالنات وبالحضور 

عىل هذه املواقع - أي »اللوحات اإلعالنية االفرتاضية« للفضاء اإللكرتوين - مامثال يف 

تطفله للوحات اإلعالنية واإلعالنات التي ُتقحم ضمن فضاءات تفاعلنا املادية، بل 

رمبا أكرث تطفال منها. 

ويوجد دليل أيضا عىل أن الرتابط يف الفضاء اإللكرتوين مل يكن قادرا إىل حدٍّ 

ظهور  وأثبت  األوائل.  رواده  يرجوه  كان  الذي  املبتكر  املحتوى  إنشاء  عىل  كبي 

حالًيا  تتباهى  التي   -  Second Life اليف  سكند  مثل  جديدة  افرتاضية  عوامل 

للعامل  أنها عبارة عن صور مامثلة عىل نحٍو غريب   - املشاركني  بامتالكها ماليني 

الواقعي. وتحايك هذه العوامل اإللكرتونية العالقات التي تجمع بيننا يف املجتمعات 

املوجودة عىل أرض الواقع، ولكن بدال من أن ترتك وراءها حياة الصخب الناتجة 

تتبعها  يجري  القدمية  عواملنا  فإن  املتأخرة،  للرأساملية  االقتصادية  العالقات  عن 

جديدة  عالقات  توجد  فال  »الجديدة«.  العوامل  هذه  يف  كبي  حٍد  إىل  وتجديدها 

ذات رؤية تعتمد عىل مفهوم مختلف ملا ميكن أن يكون عليه العامل، وال محاولة 

لتخيل عوامل فاضلة أو خلق مثل هذه العوامل بوحي من التفكي النقدي والطرق 

)٭( يشي مصطلح »منظامت القطاع الثالث« إىل املؤسسات التي ال تندرج ضمن القطاعني العام أو الخاص، مثل 
املنظامت املجتمعية والتطوعية والجمعيات الخيية. ]املحرر[.
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البديلة للوجود. بدال من ذلك، ونظرا إىل انعدام األمن املايل يف هذا العامل، فإن 

عامل سكند اليف ينشئ أسواق املال الخاصة به وميتلك عملته الخاصة، املتمثلة 

حقيقية«.  »عملة  بـ  استبدالها  ميكن  والتي   ،Linden dollars ليندن  بدوالرات 

الصور  أما  وتبادلها،  إنتاجها  يجري  والسلع  خاصة،  مللكية  تابعة  تصبح  فاألرض 

واإلكسسوارات  املوضات  تعكس  حني  يف  مثالية،  برشية  أشكاال  فتتخذ  الرمزية 

املتاحة أسواق املصممني املوجودة فعليا عىل األرض. وبصفتي مفكرا ناقدا ألهمته 

أفكار االشرتاكية واملساواة اإلنسانية، أجد أن هذه العوامل الجديدة محِبطة إىل حد 

كبي، بل هي أقل من أن تكون باهرة.

أفكار أخرية حول املجتمع املحيل يف العرص الرقمي
كشفت عقود من البحث حول املجتمع املحيل عن أنه عبارة عن مفهوم مرن 

ُينَظر إىل استمرار اللجوء  ومنفتح ودينامييك ُيعاد ابتكاره بنحٍو دوري. وميكن أن 

إىل املجتمع املحيل عىل أنه ميثل رفضا للظروف البيوقراطية وغي الشخصية وغي 

والثقة.  التضامن  شبكات  ألهمية  صياغة  وإعادة  املتأخرة،  للرأساملية  املألوفة 

ويعكس هذا اللجوء أيضا البحث املستمر إليجاد صالت برشية أساسية، وغالبا ما 

يكون ذلك يف ظل ظروف عاملية ومحلية بالغة الصعوبة تعمل بقدٍر متزايد عىل 

نشأت  التي  التقليدية  الفضاءات  اختفاء  الناس. ومع  بني  األسايس  التضامن  تدمي 

داخلها املجتمعات املحلية كان من املفرتض أن تتوافق املجتمعات املحلية املجزأة 

مع قوى عاملية ناشئة حديثا مبساعدة من »الثورة الرقمية«. ويف عامل يزداد تقلبا 

البحث  املحيل يف  املجتمع  من  أشكال جديدة  توجد  أن  املفرتض  من  كان  وتغيا، 

عن االنتامء، وذلك بنحٍو منفصل عن املناطق الجغرافية والروابط املادية املشرتكة. 

كام اقرُتح أن يكون بناء املجتمع املحيل بعد ظهور التكنولوجيا الرقمية يف فضاءات 

افرتاضية مفتوحة ودميوقراطية يبحث فيها األفراد عن أشخاص آخرين ويستميلونهم 

إىل تغيي الظروف نحو األفضل.

املكان. وتوسعت  القائم عىل  املجتمع املحيل  ومع ذلك فقد استمرت طبيعة 

املحاوالت املستمرة التي اضطلعت بها الحكومات الوطنية واإلقليمية عىل حد سواء 

لـ »هندسة« املجتمعات املحلية الناجحة بوصفها حصنا ضد إزالة التصنيع وُأطيلت 
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التي  املجتمعية  الفلسفات  تأثي  الجديدة وُقويت بفضل  الليربالية  السياسات  آثار 

أثبتت أنها جانب رئيس من »سياسات الطريق الثالث« third-way politics)٭( يف 

بريطانيا والواليات املتحدة منذ منتصف التسعينيات يف القرن العرشين. وباالستناد 

إىل بعض الكّتاب من أمثال أميتاي إيتسيوين )Amitai Etzioni  )1997 فقد ُطرح 

املجتمع املحيل باعتباره حال لظاهرة »الفردية املفرطة« املميزة للعالقات االجتامعية 

واالقتصادية يف الغرب يف السنوات األخية. ويشي هذا إىل »طريقة كاملة لتنظيم 

املجتمع املحيل« )Brent, 2009: 230( وفرض معايي وقيم مشرتكة بدال من السامح 

ولجوئه  املجتمعي  النظام  إىل  وبالنسبة  أسفل.  من  الجمعي  للفعل  عضوي  بنمو 

إىل العالقات املألوفة للمنزل والحياة األرسية والحي فإنه بعيد كل البعد عن ذلك 

العامل الكوين الذي ال حدود له، والذي يتمثل يف الفضاء اإللكرتوين. وقد عزز هذا 

واإلقصائية،  واملنغلقة  االنقسامية  االجتامعية  العوامل  املحيل  املجتمع  عن  التصور 

التي يحرص األُصالء فيها كل الحرص عىل الحفاظ عىل أوضاعهم، أما الدخالء عليها 

ما  بكل  الثقة  انعدام  تزايد  أسهم يف  والريبة. وهذا  القلق  بعني  إليهم  ُينظر  فإنه 

هو مجهول وأجنبي، وباالختالف الذي أسهم يف النمو العاملي للدعم املوجه نحو 

الحدود  نحو  واالنكفاء  العرق،  وأحادية  املتطرفة  اليمينية  السياسية  املنظامت 

القدمية واملعروفة والتي ُيوثق بها.

وميكن أن تكون الروابط املحكومة بالوسائط الرقمية، كام أشار الرواد األوائل، 

قد أدت دور األدوات الرئيسة إلنشاء طرق معارضة وجديدة للعيش والعمل معا. 

بيد أن هناك عوامل اقتصادية قوية قد بسطت سيطرتها، ويبدو أننا غي قادرين 

بوجٍه عام عىل الخروج من الحدود الضيقة لوجودنا املجزأ واملسَتَغل تجاريا بشكل 

متزايد يف ظل الرأساملية املتأخرة، بغض النظر عن الوسيط املتاح لنا. وتبدو معظم 

والعرشين  الحادي  القرن  اإلنرتنت يف  والقامئة عىل  الرقمية  املحلية«  »املجتمعات 

ضحلة وممتدة بشكل سطحي فوق الفضاءات التي تقطنها بدال من تعزيز الروابط 

ر فراي  )Freie )1998 من قبول جميع  العميقة للتجربة والنشاط املشرتك. ويحذِّ

النظر  وجهات  بني  التوفيق  إىل  يسعى  الذي  الوسطي  النهج  إىل  الثالث«  الطريق  »سياسات  مصطلح  يشي  )٭( 
السياسية لليمني واليسار. ]املحرر[.
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االتصال  عن  اإلنساين  البحث  فيه  يقدم  الذي  املزيف«،  املحيل  »املجتمع  أشكال 

أنه  عىل   – أساسيتني  سلعتني  باعتبارهام  وُيعبآن  ُيصنعان  اللذين   – واالنتامء 

القيمة  أن  مبا   ،Wittel ويتل  يرى  كام  التحديد،  وجه  وعىل  الحقيقي.  اليشء  هو 

الرأساملية التي ميكن استخالصها من املنتجات املادية للصناعة هي أقل بكثي يف 

اقتصاد املعرفة، فإنه ُتسلَّع عالقاتنا اإلنسانية. ويف الفضاء اإللكرتوين - الذي ُيعترب 

من نواٍح كثية الوسيَط األمثل للتواصل الشبيك - ُتستخَرج القيمة النقدية حتى من 

أشكال مختلفة من  الشخصية. ومييز ويتل بني  فيها عالقاتنا  التي تحدث  األماكن 

 network sociality »الرتابط، حيث يبتكر عبارة »النشاط االجتامعي عىل الشبكة

البيانات  تبادل   ...« عىل  املبنية  »املعلوماتية«،  االجتامعية  العالقات  بني  للتمييز 

واملواكبة« والعالقات االجتامعية »الرسدية« التي تشكل األساس للمجتمع املحيل. 

وأكرث  أكرث صالبة  روابط  ببناء  تضطلع  يقول،  كام  الرسدية،  االجتامعية  فالعالقات 

دميومة، و»... تكون قامئة عىل التجربة املتبادلة أو التاريخ املشرتك« )51 :2001( 

التواصل االجتامعي مثل فيسبوك وماي سبيس هي مؤسسات  إن مواقع شبكات 

تجارية تتنافس بعضها مع بعض عىل الفوائد املالية التي ميكنها الحصول عليها من 

املحيل  املجتمع  من  أشكاال جديدة  أن  »اكتشاف«  أما  االتصال.  إىل  خالل حاجتنا 

مازالت فاعلة ضمن مواقع الشبكات االجتامعية الرئيسة مثل إيباي وسكند اليف، 

فإنه يدل عىل قبولنا بالعالقات املعيارية للرأساملية االستهالكية أكرث مام يدل عىل 

إمكانات بناء أشكال مختلفة من املجتمع املحيل من خالل الوسائط الجديدة. 

وحّوله  املحيل  املجتمع  وّسع  قد  الرقمي  العرص  أن  يف  املتمثلة  الفكرة  إذن 

وحّسنه، وجعله يتخطى املفاهيم التقليدية )وبالتايل البعيدة جدا عن الحداثة( قد 

تعمل ضد بناء املصالح املشرتكة. ففي حال بيعنا سلعا مقلدة، فمن املحتمل أنها لن 

تخدم أغراضنا مثلام ستفعل »السلع الحقيقية«. وبوصفنا دارسني للمجتمع، نحن يف 

حاجة إىل دراسة من كثب لالدعاءات بأن األشكال الجديدة من التواصل االجتامعي 

نكون  أن  أيضا  ويجب  أهمية.  أكرث  آخر  مستوى  إىل  املحيل  املجتمع  دفعت  قد 

مستعدين، حيثام تتوافر لدينا األدلة، ملواجهة فكرة أنه قد حدث تجاوز لألشكال 

الثابتة للمجتمع وأنها مل تعد تحتفظ بأهميتها السابقة. وقد أوحى الحديث عن 

»الثورة الرقمية« للكثيين أن الظروف املادية التي نعمل فيها قد انقلبت، يف حني 
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بروز  تضاعفت مع  التي  القدمية  الشكوك  مازلنا يف حالة رصاع مع  الواقع  أننا يف 

ننا  الشكوك الجديدة. ويف حني أنه قد يوجد تحت ترصفنا مزيد من األدوات التي متكِّ

من االتصال والتنظيم والرتابط، فإننا مل ننتقل بعد إىل ذلك العامل اآلخر من الوجود 

الذي جعل األدوات القدمية تصبح بالية متاما. وحيث إن املجتمع املحيل أكرث من 

مجرد تسلية، فإنه أكرث من مجرد تجارة، وأكرث من مجرد فعل جمعي ميكن أن يكون 

أيضا مثيا للخالف وعابرا وعرضيا. إنه غني ومعقد ومتناقض، ولكنه مملوء باملعنى 

واألهمية الدامئة. فاملجتمع املحيل ُيعترب بغيضا بل ورمبا خطرا بالنسبة إىل النظام 

بناء  إىل  النظر  وميكن  وتفتيته.  املجتمع  تقسيم  عىل  بقائه  استمرار  يعتمد  الذي 

عالقات اجتامعية قوية ودامئة قامئة عىل الثقة، وُيحافظ عليها خارج عالقات القوة 

التشويه  املهيمنة، عىل أنه موقف معارض وانتقادي يف جوهره. ولعل هذا يفرس 

وسوء االستخدام اللذين تعرض لهام مصطلح املجتمع املحيل، وهو ما مييز الكثي 

من أشكال الخطاب املعارص حول هذا املوضوع. والسبب يف هذا أن بناء شبكات 

اإلطار  خارج  وتقع  التقليدية،  الحدود  تتخطى  التي  والثقة  التضامن  من  حقيقية 

املعياري للمنطق االقتصادي الخاص للرأساملية، قد يكون قويا مبا يكفي لزعزعة 

أركان هذه الرأساملية.
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نحَو  تتجُه  اإللكرتوينِّ  الفضاِء  فكرَة  إنَّ 

إلعادة  تعليامت  لديَّ  توجد  وال  اإلهامل، 

أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ولكن  أمجادها،  إحياء 

األبعاد  بعض  عىل  يحتوي  اإللكرتوين  الفضاء 

فكرة  يف  النظر  عند  املفيدة  السوسيولوجية 

الفضاء يف االتصاالت الرقمية. وهو يعبِّ خاصة 

الذي يعد تذكريا  الغموض »اللذيذ«  عن بعض 

باملعاين املتعددة املهمة التي ُيعبَّ عنها يف بعض 

املفاهيم األكرث فائدة. كام أنه ُيبز بعض الطرق 

يف  االجتامعية  التقنية  الجوانب  تعكس  التي 

الحياة  الناشئة عب نسيج  االجتامعية  العالقات 

االجتامعية، إىل جانب ذلك يظهر جليا أنه ليس 

مفهوما بريئا.

كلمٌة ختامية: الفضاءاُت 
الرقمية

 وعلُم االجتماع واملراقبة

جديدًة  فضاءاٍت  البمجياُت  »تفتُح 
الحالية.  الفضاءاِت  ُتغلُق  ما  بقدِر 
أو  شمولية  بطرق  يحدث  ال  وهذا 
عىل  تنطوي  بطريقة  ولكن  شاملة، 
ُتفيض  متواصلة،  ونبضات  جات  متوُّ
والتيارات  املد  حركات  تناغم  إىل  تارة 
أخرى  وتارة  البيانات،  بتدفق  الخاصة 

إىل اضطرابها«

66

ديفيد ليون
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وقد انُتِحل مصطلح الفضاء اإللكرتوين من روايات ويليام غيبسون املستقبلية 

التي غالبا ما تكون لها نظرة مظلمة، ومن املفارقات أن الكثري استخدمه لتمجيد 

املجاالت التي يتخللها الحاسب اآليل، والتي ُيفرَتض أنها قد تحررت من قيود املكان 

الحاسب  بوساطة  تحدث  التي  االتصاالت  أن  إىل  بقوة  املصطلح  ويشري  والزمان. 

بني  الحاسم  التكنولوجي  التالزم  إىل  تعيدنا  ثم  اآليل )CMC( هي محورية، ومن 

 ،IT املعلومات والذي نسمعه من خالل عبارة »تكنولوجيا  الحوسبة واالتصاالت، 

العالقات  أن  فكرة  أيضا  يجسد  لكنه   .»ICTواالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا  أو 

الفضاء اإللكرتوين هو  الخليط؛ ذلك أن  االجتامعية ُتشكل عنرصا جوهريا يف هذا 

فضاء االتصاالت التي تحدث بوساطة الحاسب اآليل، ومن ثم هو أيضا فضاء يعج 

باإلمكانيات إلدخال التعديالت أو حتى التحوالت عىل الجانب االجتامعي أيضا.

ولكن ما الطرق التي ميكن أن تتأثر من خاللها الحياة االجتامعية باالتصاالت 

كيف  السؤال،  صياغة  عكسنا  ما  إذا  أو  اآليل،  الحاسب  بوساطة  تحدث  التي 

ميكن أن يعب الفضاء اإللكرتوين عن العالقات االجتامعية الناشئة؟ يرى العديد 

العرشين  القرن  من  التسعينيات  وأوائل  الثامنينيات  أواخر  يف  املتحمسني  من 

من  للتخلص  فرصة  وأيضا  للتحرر،  مجال  عن  عبارة  كان  اإللكرتوين  الفضاء  أن 

هذا  يف  مراجعتهم  ميكنك  الذين  الُكّتاب  جملة  )من  للحياة  الفوضوية  املادية 

ما  وإىل حد  Turkle, 1995 ;Wertheim, 1999; Robins 1995()٭(.  الصدد 

الكلامت  الذي يتعلق مبعلومات عن أصول  الجانب االشتقاقي )الجانب  أصبح 

سبيل  عىل  )انظر  النسيان  طي  يف  اإللكرتوين«  »الفضاء  ملصطلح  وتاريخها( 

 κυβερν´ητης كلمة  كلمة cyber من  املثال Mosco, 2004(. فقد جاءت 

)Kybernetes(، وهي الكلمة اليونانية املقابلة لكلمة steersman اإلنجليزية، 

 ،Norbert Weiner والتي تعني بالعربية »مدير الدفة«. ويف فكر نوربرت ويرن

الذي وضع املصطلح، فإن السيبانية cybernetics هي علم التحكم عب حلقات 

التغذية االسرتجاعية feedback loops. ويف مجاالت الحوسبة اْعُتِب أن السيبانية 

)يف منتصف القرن العرشين( متثل طفرة يف التحكم يف العمليات واألنظمة، وعىل 

)٭( تجُدر اإلشارة إىل أن دراسة توركل قد ابتعدت بشدة عن عملها السابق بتاريخ )2011(. ]املؤلف[.
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الرغم من أن الحقائق االجتامعية-التقنية اليوم أكرث تعقيدا، فإن التحكم، بدءا 

من السياق العسكري وصوال إىل السياق التجاري، التزال له أهمية محورية.

ويف الفصل الذي ألَّفه كلٌّ من روجر باروز وديفيد بري يف هذا الكتاب عن 

املجتمع  عن  إيفانز  كارين  ألَّفته  الذي  الفصل  يف  وأيضا  الجديدة،  املفاهيم 

املحيل )أي الفصلني الرابع والخامس(، يجري تناول ما ميكن تسميته »الفضاء 

اإللكرتوين«. بالنسبة إىل األول، ينصبُّ الرتكيز عىل الحاجة امللحة إىل مفردات 

االجتامعي-التقني.  املجال  يف  التغيريات  ملجاراة  جديدة  اجتامعية  علمية 

فالكاتبان يشددان عىل الرتابط بني دراسات العلم والتكنولوجيا، ويدعوان إىل 

تخصيص مساحة من االهتامم لألشياء و»املسجالت الرقمية الذاتية« و»الزمكان« 

و»الالوعي التكنولوجي«. وبالنسبة إىل األخري فإن السؤال يتعلق مبا يجب فعله 

باملفاهيم القدمية التي التزال موجودة يف املعجم السوسيولوجي. إن املجتمع 

املحيل هو املفهوم الذي اختارته إيفانز، حيث تستكشف استخدامه بوصفه أداة 

نقدية ووصفية عىل حد سواء لدراسة االتصاالت التي تحدث بوساطة الحاسب 

اآليل. وتتوافر دراسات وأبحاث ضخمة عن هذا املوضوع، واملسار الذي ترسمه 

لطرح  والوصفي  املعياري  بشكليه  املجتمع  يستخدم  املجال  هذا  عب  إيفانز 

أسئلة نقدية عن استخدام الوسائط الرقمية.

ال يتناول أيٌّ من الفصلني وسائل التواصل االجتامعي بعمق، لكنَّ هذه الظاهرَة 

رسيعَة النمو توضح بدقة بعض القضايا السوسيولوجية التي يتعلق بها كل فصل. 

وسأستخدمها هنا كوسيلة إلبراز مزايا الحجج ذات الصلة والتي ميكن تقدميها فيام 

التواصل  إىل وسائل  ُينَظر  ما  عادة  الرقمي.  االجتامع  لعلم  املقاربتني  بكلتا  يتعلق 

مشاركة  من  املستخدمني  ومتكن  الشبكة،  إىل  تستند  خدمات  بوصفها  االجتامعي 

املحتوى بعضهم مع بعض، سواء كان ذلك عبارة عن أخبار أو رسائل أو صور أو 

مقاطع فيديو. ومن أشهر هذه الوسائل يف العامل الناطق باللغة اإلنجليزية »يوتيوب« 

و»فيسبوك«   Twitter و»تويرت«   Flickr و»فليكر«   Digg و»ديغ«   YouTube

Facebook، وأخريا »غوغل بَلس« +Google الذي ظهر لحظة كتابة هذه الكلامت. 

الجانبني  التفاعل األسايس بني  التواصل االجتامعي االنتباه إىل  ويلفت اسم وسائل 

االجتامعي والتقني، بحيث ال ميكن اختزاله إىل مجرد كيان تقني أو كيان اجتامعي.
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لقد رسخت وسائل التواصل االجتامعي نفَسها برسعٍة بوصفها وسيلة لالتصال 

والتفاعل بني أعداد كبرية من السكان، وليس بني مجرد أشخاص بارعني يف استخدام 

التكنولوجيا ممن هم يف العرشينيات والثالثينيات من العمر. إنها تثري استفسارات 

مهمة حول الفضاء لعدة أسباب من أهمها أن استخدامها يرتبط يف كثري من األحيان 

للتظاهرات  أو  املحمولة  األجهزة  تيرسها  التي  العادية  لالجتامعات  باملكان، سواء 

السياسية الكبى، كتلك التي حدثت يف عدد من البلدان العربية يف العام 2011. 

وُتستخَدم وسائل التواصل االجتامعي بالتزامن مع وسائل اإلعالم األخرى املعروفة، 

فهي  أيضا.  واملؤسسية  التنظيمية  البيئات  والصحف، ويف  والتلفزيون  اإلذاعة  مثل 

متتلك قيمة تجارية عالية، كام أنها ناجحة للغاية يف االستفادة من ثقافات الرتفيه 

والتسويق. ويبدو أن الفيسبوك يحتل موقع الريادة يف هذا املجال، حيث يتباهى 

اآلن بامتالكه أكرث من نصف مليار مستخدم، وهو ما يجعل مؤسسه الشاب، مارك 

زوكربريغ Mark Zuckerberg، أصغر ملياردير يف العامل.

التي  األشياء  أنواع  هي  فهذه  جدا.  سطحيا  اليزال  الوصف  هذا  لكن 

يعرفها معظم املواطنني املطلعني، سواء شاركوا مبارشة يف عامل وسائل التواصل 

االجتامعي أو ال )إذ ميكن للمرء، عىل سبيل املثال، أن يتعلم كثريا عن هذا األمر 

من خالل فيلم مثل »الشبكة االجتامعية« The Social Network، الذي ظهر 

يف العام 2010(. والعنارص املفقودة تنتمي يف الحقيقة إىل نوع العنارص نفسها 

التي مل تحَظ مبناقشة وافية فيام يتعلق بالفضاء اإللكرتوين يف التسعينيات من 

إىل  مييل  اإلنرتنت  نشاط  من  املرحلة  تلك  تحليل  كان  أوال:  العرشين.  القرن 

 Lawrence إغفال أهمية الشفرة، وهو اليشء الذي عالجه جزئيا لورنس ليسيغ

 Code and other »يف كتاب »الشفرة وقوانني الفضاء اإللكرتوين األخرى Lessig

)laws of Cyberspace  )1999، مبعنى أنه ُقلِّل من دور البمجيات، حيث إنه 

التعليامت  بإعطاء  الخاصة  الشفرة  املحتملة من خالل خطوط  النتائج  يصوغ 

وبالخوارزميات )Kitchin and Dodge, 2011(. ثانيا: ركزت املناقشات املبكرة 

من  يحدث  الذي  االجتامعي  التفاعل  عىل  تقريبا  بالكامل  اإللكرتوين  للفضاء 

خالل الطرفيات الحاسوبية computer terminals، ومن ثم رصفت االنتباه عن 

املناقشات يف مالحظة ظهور  الجديدة األخرى. وفشلت هذه  التواصل  وسائل 
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م مختلف  وسيلة اتصاالت جديدة أخرى تتمثل يف الهواتف املحمولة. قد ُتقدَّ

أنواع التبيرات حول هذا اإلغفال، كالقول إن الهواتف النقالة بدت يف البداية 

مجرد وسيلة لتوسيع نطاق االتصاالت الهاتفية املوجودة بالفعل، وإنها غالبا ما 

كانت تزدهر خارج أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية، اللتني كان معظم املحللني 

يعملون فيهام.

الدائر حول املجتمع املحيل قد أُحيي مؤقتا  وتالحظ كارين إيفانز أن الجدل 

يف التسعينيات من القرن العرشين، وذلك مع بدء اإلنرتنت يف تقديم أمناط اتصال 

الذين كانوا بعيدين جغرافيا. وكان هناك شك يف وجود تواطؤ  جديدة لألشخاص 

وجود  ازداد  أن  بعد  الوثيقة  االجتامعية  والعالقات  الجغرايف  التقارب  صعيد  عىل 

املجتمعات ذات االهتاممات املشرتكة عىل اإلنرتنت. وعىل الرغم من أنه بالنسبة 

إىل مانويل كاستيلز كانت »األلفة االجتامعية املرتبطة باملكان« تتنحى تاركة املجال 

لـ »مجتمع الشبكة«، الذي بدأت اإلنرتنت متارس فيه دورا مركزيا، فإن باري ويلامن 

ر من أن األدلة التجريبية تشري إىل ظهور »الفردية الشبكية« وليس إىل مفهوم  حذَّ

معني عن املجتمع املحيل )Castells, 2001; Wellman et al., 2003(. وعىل الرغم 

من ذلك تقول إيفانز إن األمل كان اليزال معلقا عىل الوسائط الجديدة للتعويض 

عن الخسارة امللموسة للمجتمع املحيل القائم عىل أساس جغرايف يف عرص الليبالية 

الجديدة. لكن الواقع أن الوسائط الجديدة - تضيف إيفانز - متيُل عادة إىل إبراز 

صورة العالقات االجتامعية القامئة بدال من تغيريها. ويف نهاية املطاف هي تشكك يف 

أن تتمكن الخدمات ذات التوجه التجاري من مخاطبة »جوهرنا اإلنساين وترابطنا«.

ورمبا يتطلب هذا مزيدا من التحليل، وذلك بنحٍو يتخطى كثريا نطاق مقال قصري. 

فمن ناحيٍة ترى إيفانز أن املجتمع املحيل يصُلح مفهوما لوصف عالقات الثقة واملكان 

العابرة  للرأساملية  الحايل  ناحية أخرى تقول إن املنعطف  والخبات املشرتكة. ومن 

للحدود بسطحيتها وتوجهها نحو املستهلك – والذي ُيعبَّ عنه يف العديد من الوسائل 

التواصل االجتامعي – هو مناٍف الزدهار املجتمع من وجهة  بينها مواقع  التي من 

نظرها. والرواية التي تعرضها لنا هي رواية تحذيريٌة تشهد فيها قصة تحليل املجتمع 

اململوءة بالعجائب أوقاتا عصيبة داخل الرأساملية املعارصة، وخاصة عندما تعتمد 

عىل الوسائط الجديدة. وهذا ال يعني أن الثقة قد ُأفسدت بالكامل، أو أن تجارب 
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ـُسجل جزئيا عىل شبكة اإلنرتنت، بل  الناس املتبادلة يف األماكن املحلية ال ميكن أن ت

يعني أن رأساملية املعلومات، بوصفها اتجاها عاما، هي غري صديقة للمجتمع املحيل 

كام تعرفه إيفانز )ويف هذا الصدد ميثل أصدقاء فيسبوك حالة متناقضة(.

املثارة  القضايا  دراسة  مواصلة  يف  االجتامع  علامء  يرغب  قد  ذلك  رغم  وعىل 

تشري  لذلك،  مثاال  املحيل.  واملجتمع  االجتامعية  الوسائط  موضوع  خالل  من 

املعروفة عىل  الظاهرة  أن  إىل  للفيسبوك  الفعلية   ethnographies اإلثنوغرافيات 

يف  تساعد  فهي  »وسيط«،  من  أكرث  هي  االجتامعية  الوسائط  باسم  جامعي  نحو 

الواقع عىل تكوين عالقات بطرق ما )مبا يف ذلك تلك املتعلقة بـ »املجتمع املحيل« 

Miller, 2011(؛ وكمثال آخر فإنه من املفيد، يف هذا السياق، استكشاف اإلسهام 

الذي ميكن أن يقدمه الفصل الرابع، الذي ألَّفه باروز وبري، بالنسبة إىل تحليل إيفانز. 

إن تركيزهام عىل املفاهيم التي تساعد يف رشح العالقات االجتامعية الفنية املعارصة 

فكرة  عىل  وبري  باروز  ويركز  إيفانز.  طرحتها  التي  املعضلة  عىل  الضوء  يلقي  قد 

ثريفت عن »الالوعي التكنولوجي«، أي عامل الشفرات الذي، من خالل التعليامت 

والخوارزميات، ال يتوسط التفاعالت والروابط االجتامعية فقط، بل يشكلهام أيضا. 

اليومية - مثل مشغالت أقراص  ويعتمد العديد من األشياء املستخدمة يف الحياة 

DVD - عىل الشفرة، يف حني تسجل أشياء أخرى، مثل »املسجالت الرقمية الذاتية« 

)وهو املصطلح الذي وضعه دودج وكيتشني(، أيضا حالتها واستخدامها.

ى الوسائط االجتامعية عىل تكنولوجيات الحوسبة واالتصاالت،  ويعتمد ما يسمَّ

وهي مجاالت أصبحت متكاملة بقدٍر متزايد خالل القرن العرشين. بيد أن اتحادها 

ق يف املقام األول يف مواقع ثابتة. وأدى الرتكيز عىل الفضاء اإللكرتوين يف بداية  تحقَّ

يتمكن  ومل  املحمولة،  الهواتف  عن  االنتباه  رصف  إىل  والعرشين  الحادي  القرن 

العديد من املنظرين من رؤية منو الهواتف املحمولة بوصفها وسيلًة موازية لالتصال 

بعد  ما  إىل حد  املتزايد  تقاربها  إدراك  النامية(. وهكذا حدث  البلدان  يف  )خاصة 

فوات األوان. ومن املهم اإلشارة إىل أن أكرث من 200 مليون من مستخدمي فيسبوك 

)الذين يتجاوز مجموعهم حاليا الـ 500 مليون مستخدم( يدخلون إىل حساباتهم 

عب األجهزة املحمولة، وأن أكرث من 70 يف املائة منهم هم خارج الواليات املتحدة. 

بطبيعة الحال فإن العديد من مستخدمي تلك الهواتف الخلوية هم أمريكيون، لكن 
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كثريا منهم ليسوا كذلك. وهكذا، مع مرور الوقت أصبحت الهواتف الخلوية، بنحٍو 

جزيئ عىل األقل، الوسائل الحقيقية للفضاء اإللكرتوين، ومتثل الوسائط االجتامعية 

التجسيد الحقيقي لهذا االرتباط.

ومن وجهة نظر كيتشني ودودج، ُتعد هذه الهواتف الخلوية، وخصوصا أجهزة 

آيفون وبالكبريي، عبارة عن مسجالت رقمية ذاتية. فهي تسجل حالتها واستخدامها 

ل االضطالع بها  ومن ثم ُتْقَحم يف كثري من األمور، ومن بينها تتبع املواقع، التي ُيَسهَّ

من خالل بعض من تطبيقاتها. لذلك من وجهة نظر املراقبة متتلك هذه األجهزة 

املحددة قدراٍت أوسع نطاقا تتجاوز بكثري استخراج البيانات الدميوغرافية الجغرافية 

املوقع  عن  اإلبالغ  تستطيع  فهي  للتسويق.   geo-demographic data-mining

ذلك  حياة  مسار  من  جزءا  يصبح  وهذا  للمستخدم،  الحقيقي  الوقت  يف  الفعيل 

التنقل، وكذلك يف  الجهاز عىل تكوين أنشطة املستخدمني يف  املستخدم. ويساعد 

املواقف الثابتة. وهذه القدرات لها جوانب إيجابية وسلبية؛ فهي تسمح بالحفاظ 

عىل االتصاالت مع الزمالء وأفراد األرسة عىل الرغم من أن التنقل ال ميكن التنبؤ به، 

ومن ثم هناك درجة من املعرفة املتبادلة التي قد تعكس يف بعض النواحي تلك 

املعارَف املوجودة يف املجتمعات املتقاربة عىل املدى البعيد، لكنها تزيد أيضا من 

إمكانية تأثر املستخدمني بالتسويق وأيضا، عىل نحو أعمق، بالفرز االجتامعي، الذي 

يعتمد اآلن عىل املكان، باإلضافة إىل البيانات األخرى.

ووفقـا لكرانغ وغراهام )2007(، اللذين نوقشا أيضا من قبل باروز وبري يف الفصل 

الرابع، هناك تجميعات جديدة تتشكل يف هذه البيئات التقنية االجتامعية، حيث 

تتمتع الفضاءات الرقمية بعدد من الخصائص، وأهمها »التحول«. وال تستلزم هذه 

الفئة األخرية فقط االنتقال من النمط التناظري إىل النمط الرقمي )وهو ما ُيعرف 

)الذي  اليومية  املجاالت  يف  املشفرة  األجهزة  وإدخال   ،)augmentation بالتعزيز 

ُيعرف بالتعديل enactment(، ولكن أيضا يف الطرق التي تسهم فيها التكنولوجيا 

األشياء من خالل مامرسات  والتعليامت والخوارزميات – يف حدوث  البامج  أي   –

للخوارزميات  املعقدة  التجميعات  فإن  االجتامعية،  الوسائط  مختلفة. ويف مجاالت 

بالعديد من  املستخدمني  التصنيفية تعمل عىل توصيل  البيانات واألنظمة  وقواعد 

الكيانات األخرى غري »أصدقائهم« ليس فقط للمساعدة يف تشكيل استهالكهم، ولكن 
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نتائج يف مجال الصحة والرفاهية والتعليم وما شابه ذلك. ويعد  أيضا للتوصل إىل 

من  يتكون  متناقص،  بشكل  ومرئيا  التعقيد،  شديد  مزيجا  اليوم  االجتامعي  الفرز 

الهيئات الخاصة والعامة التي تستخدم البيانات الشخصية التي ُتْجَمع يف هذه الحالة 

من أجهزة الشبكات االجتامعية التي غالبا ما تكون محمولة، وذلك بطرق تساعد 

عىل استنساخ االنقسامات واالختالفات االجتامعية وأحيانا تؤدي إىل مفاقمتها. وعىل 

حد تعبري أوسكار غاندي Oscar Gandy، فإن »التمييز العقالين« الغامض والتقني 

الذي يحدث بنحٍو روتيني داخل مثل هذه التجميعات ينتج عنه »عيب تراكمي« 

يف  بالفعل  املهمشة  الجامعات  بعض  إىل  بالنسبة   cumulative disadvantage

.)Gandy, 2010( مجتمع معني

االجتامعية  الوسائط  تتيحها  التي  كتلك  للمراقبة،  األحدث  األشكال  وتتجه 

نحو اتجاهني يف وقت واحد. فاألشكال الجديدة من الدميوقراطية قد تستفيد من 

أيضا  تعمل  قد  نفسها  البيانات  تدفقات  لكن  ولحظيتها،  املحمولة  الوسائط  خفة 

الوصول إىل  تعرقل  أنها  املحظوظني، كام  فتعزز قوة  بطرق غري دميوقراطية متاما، 

الرضوريات األساسية. ولكن هذا األمر نفسه كان ينطبق عىل أول أشكال املراقبة 

االنتخابية، عىل  السجالت  مثل  الدميوقراطية  املشاركة  أدوات  ففي  أيضا.  الحديثة 

سبيل املثال، ميكن أن يطمنئ املواطنون إىل أن التصويت الذي أدلوا به هو فريد من 

نت الجهات الحاكمة من رؤيتهم بشكل  نوعه، ولكن البيانات نفسها هي التي مكَّ

 Scott )انظر:  القومية  الدولة  أمام  أكب  بدرجة  أكرث وضوحا، وجعلتهم مكشوفني 

.)1999, Abercrombie et al., 1983

وهكذا، كام يقول كيتشني ودودج )2011:19(، تعمل الشفرات/الفضاءات وأنظمتها 

فيه  يسعى  الذي  نفسه  الوقت  يف  وذلك  وتعميقه،  منطقها  تعزيز  عىل  االستطرادية 

البمجيات فضاءات  املهيمن ومقاومتها وتحويلها. وتفتح  اآلخرون إىل تقويض وضعها 

شاملة،  أو  شمولية  بطرق  يحدث  ال  وهذا  الحالية.  الفضاءات  تغلق  ما  بقدر  جديدة 

تناغم حركات  إىل  تارة  تفيض  متواصلة،  ونبضات  جات  متوُّ تنطوي عىل  بطريقة  ولكن 

املد والتيارات الخاصة بتدفق البيانات، وتارة أخرى إىل اضطرابها. ويف مجاالت الوسائط 

إىل  املستخدمني جنبا  أنشطة  تعتمد عىل  ولكنها  النتائج مسبقا،  ـُحدد  ت ال  االجتامعية 

جنب مع نوع الفعل التقني tech-agency )من خالل البمجيات( والذي يتحدث عنه 
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باروز وبري. ومن املهم اإلشارة إىل أنها ليست بريئة عىل اإلطالق، ومن ثم ال يجوز فهم 

شعار »املحتوى الذي ُينشئه املستخدم« عىل أنه مجرد ابتكار حر ُأوِجد من العدم بل 

ل إىل حد ما، بواسطة شفرات التجارة والرتفيه والسلطة. عىل أنه ُيصاغ، بل وُيشكَّ

اجتامع  علم  هناك  يكون  أن  يجب  كان  إذا  األصلية:  األسئلة  إىل  أَُعْد  دعوين 

نفعله  الذي  أوال، ما  الفصلني يطرحان سؤالني:  باالهتامم فإن هذين  رقمي جدير 

باملفاهيم القدمية، مثل املجتمع املحيل، التي تزعم أن لها أبعادا تجريبية ومعيارية؟ 

ي املقرتح هنا ال يتمثل بالقول: تخلوا عن هذه املفاهيم. فقد تصبح لها أهمية  وردِّ

من  موقفها  عن  إيفانز  تكشف  وعندما  الناشئة.  االجتامعية  التقنية  العوامل  يف 

واملوثوق  والدامئة  الصلبة  املجتمعية  العالقات  بناء  إىل  النظر  »ميكن  عبارة  خالل 

معارضا  موقفا  باعتبارها  املهيمنة،  القوة  عالقات  خارج  عليها  ُيحاَفظ  والتي  بها، 

ونقديا يف جوهرها«، فإنها تشري إىل نوع املعيارية التي تضعها يف االعتبار عند انتقاد 

األحالم الطوباوية لـ »املجتمع املحيل« الذي ُأنِشئ من خالل االتصاالت التي تحدث 

بوساطة الحاسب اآليل.

وعىل الرغم من أن املجال ال يتسع لالستفاضة يف هذه النقطة هنا، فإين أعتب 

أن استكشاف طبيعة الوسائط االجتامعية )عىل سبيل املثال( باستخدام أخالقيات 

التواصل  سياسات  كانت  وإذا  جيدة.  بداية  سيكون   disclosive ethics اإلفصاح 

سبيل  عىل   - »باإلغالق«  عالقة  لها  االجتامعية  والوسائط  اآليل  الحاسب  بوساطة 

املثال القرارات الخاصة بنموذج وصول واحد يتبعه التنفيذ الفعيل - فإن األخالق 

املامرسة  بوصفه جزءا من عملية  ُيْسَتبَعد  الذي  الشخص  أو  اليشء  بتحديد  تهتم 

املادية والروتينية للقوة. ومبا أن القوة غالبا ما تكون ُمخفاًة يف العامل الرقمي )كام 

حدث بالطبع فيام يتعلق بالخطة األصلية للمراقبة الجامعية panopticon(، فإن 

 Introna,( جزءا من املهمة األخالقية يتمثل يف الكشف عن آلية عمل تلك القوة

األشمل.  إطارها  يف  باألخالق  بدوره،  يرتبط،  قد  املقاربة  من  النوع  وهذا   .)2005

عىل سبيل املثال، قد ُينَظر إىل مقاربة اإلفصاح بحد ذاتها عىل أنها رضورة أخالقية، 

وميكن ربطها مثال مبتطلبات الشفافية التنظيمية يف املواقف الدميوقراطية. وأنواع 

تناقض  املعارصة هي يف  الشعوب  لها  تتعرض  التي  املراقبة  إىل  بالنسبة  الشفافية 

.)Lyon, 2010( صارخ مع الغموض املتزايد للمنظامت
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لكن مهام قال املرء عن األخالق، فإن املطلب املوازي هو التحقق من املفاهيم 

الوقت  يف  بالفعل  يحدث  ما  مقابل  يف   - والجديدة  القدمية   - نفسها  االجتامعية 

الحارض. وهذا هو السؤال الثاين الذي يجب تناوله. إذ ُيَعدُّ عمُل باروز وبري واملؤلفني 

علم  عجلة  لدفع  الحاسمة  ورمبا  املثرية  الطرق  أهم  أحد  بهم  يستشهدان  الذين 

االجتامع الرقمي إىل األمام. وتَعد املفاهيم، مثل املسجالت الرقمية الذاتية، مفيدة 

تصبح  هنا،  املستخدمة  األمثلة  اتبعنا  ما  إذا  التي،  الطرق  يف  للنظر  خاص  بنحٍو 

بروتوكوالت الوسائط االجتامعية مبوجبها أكرث ميال إىل املراقبة، وخاصة عندما تكون 

هنا(  إليها  أُشري  أن  سبق  التي  الذاتية  الرقمية  املسجالت  )مثل  املحمولة  األجهزة 

قيد االستخدام. والواقع أن مثل هذه املفاهيم ال تؤدي إىل فهم العالقة مع عملية 

املراقبة فقط، بل تساعد أيضا يف اإلشارة إىل اآللية التي تعمل بها املراقبة، وذلك مع 

البدء برتك اآلثار التي سيجري تعقبها وتسهيل عملية التتبع والفرز االجتامعي. ثم 

يبدأ هذا األمر مبقاربة أخالقيات اإلفصاح وتفهمها.

مفاهيم  البحث عن  كان  األحيان  أغلب  ففي  تحذير.  ذلك، هناك  رغم  وعىل 

جديدة يف العلوم االجتامعية اليزال عند مستوى تقديم الوصف األفضل والتفسري 

األفضل. هذه أهداف قيمة ولكن يف رأيي ال ميكن فصلها يف النهاية عن مهمة النقد. 

بنحٍو خاص يقترص عىل  والتكنولوجيا  العلوم  اجتامع  األحيان كان علم  ويف بعض 

السياسية  مهمة وصفية وتوضيحية، وكأنه ميكن فصل هذا األمر عن االهتاممات 

املفاهيم  بيد أن هذا ال يعني، ولو لحظة، أن  واألخالقية. ولكن ذلك غري ممكن. 

األخرى - رمبا مثل مفهوم »املجتمع املحيل« الذي من املعلوم أنه اسُتخِدم بطرٍق 

تفرِّغه من املحتوى التجريبي املفيد - يجب استخدامها بطرق متعجرفة. فاملطلوب 

للحارض  أكرث مالءمة  البحث عن مفاهيم  بني  اتجاهني يصل  توفري شارع ذي  هنا 

بأهمية  تتمتع  التي  املفاهيم  وبني  الرقمي  الحارض  وباألخص  التقني،  االجتامعي 

أخالقية وسياسية واضحة.
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مقدمة

شبكات  بأن  االدعاَء  أن  اأُلوىل  للوهلِة  َيبدو 

يف  تسهم  اإلنرتنت،  مثل  واالتصاالت،  املعلومات 

هو  واالتصاالت  املعلومات  يف  الالمساواة  زيادة 

ادعاء غريب إىل حٍد ما. أليست الشبكات مناسبة 

متاما لنرش وتبادل املعلومات بني جميع املتصلني؟ 

أليست اإلنرتنت وسيلة ميكنك من خاللها اسرتجاع 

الربيد  رسائل  وتبادل  مجانا  املعلومات  معظم 

والرسائل  والتغريدات  والدردشات  اإللكرتوين 

النصية القصرية وغريها من دون تكلفة تقريبا؟ أمل 

تصبح اإلنرتنت أكرث سهولة يف االستخدام منذ نشأة 

الرغم من ذلك  العاملية؟ عىل  العنكبوتية  الشبكة 

فإن مثة ادعاًء يف هذا الفصل بأن االستخدام الفعيل 

الالمساواُة يف جمتمع 
الشبكات

 »استخداُم الوسائِط الرقميِة إما يؤدي 
إىل ظهور أمناط جديدة من الالمساواة 
األمناط  جانب  إىل  والنسبية  املطلقة 

القدمية، وإما يعمل عىل تعزيزها«

77

جان إيه. جي. إم. فان دايك
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ح أن يؤدي  لشبكات املعلومات، واالتصاالت، مثل اإلنرتنت يف املجتمع املعارص من املرجَّ

إىل زيادة الالمساواة وليس تقليلها عندما ال توضع سياسات فعالة ملنع حدوث ذلك. 

وإلثبات هذا االدعاء يجب عيلَّ أن أعرف كيف ميكن وصف املجتمع املعارص 

وأنواع املساواة )والالمساواة( التي هي عىل املحك.

ال ُيعترَب مفهوم مجتمع الشبكة بديال عن مفهوم مجتمع املعلومات، لكنه ميثل 

 ،)Van Dijk, 1999, 2006( إضافة إليه. إن املفهومني كليهام مرتبطان بنحٍو وثيق

واملجتمع  والدميوقراطية  الرأساميل،  املجتمع  مثل  األخرى،  الخصائص  أن  كام 

)وغري  املستدام  واملجتمع  الحداثة،  بعد  وما  قبل  ما  ومجتمع  الراقي،  الحديث 

املعلومات  مجتمع  مفهوم  ويف  نفسها.  بالدرجة  صالحة  التزال  بيئيا،  املستدام( 

د عىل الجوهر املتغري لألنشطة والعمليات يف املجتمعات املتقدمة املعارصة.  يؤكَّ

والبنى  التنظيمية  األشكال  إىل  االهتامم  فينتقل  الشبكة  مجتمع  مفهوم  يف  أما 

)التحتية( املتغرية لهذه املجتمعات.

وُيَعرِّف كاستيلز  )1996، 1998، 2001( مجتمع الشبكة بأنه مجتمع معلومايت 

به شبكات تعمل بوصفها البنية األساسية للتنظيم املنترش يف جميع مجاالت هذا 

املجتمع، وهو يرى الشبكات شكال تنظيميا متميزا ألنها تجمع بني األداء الدقيق 

الالمركزي  التنفيذ  مع  املنسقة  القرارات  واتخاذ  للتنفيذ  كبرية  قابلية  مع  للمهام 

وُيعرِّف مؤلف هذا   .)Castells, 2001: 2( الفردي  التعبري  مع  الكوين  واالتصال 

الفصل )Van Dijk, 1991, 1999( مجتمع الشبكة بأنه مجتمع معلومات تتشكل 

من  من خالل جهاز عصبي  فيه  أهمية  األكرث  والبنى  الرئيسة  التنظيمية  أمناطه 

الشبكات االجتامعية واإلعالمية. وميكنني اعتبار الشبكات االجتامعية واإلعالمية 

األساسية  الوحدَة  هو  الفرد  أصبح  حيث  للفردية،  االجتامعي  النظري  مبنزلة 

للمجتمعات الحديثة املعارصة. ومن منظور التكنولوجيا تعد شبكات اإلعالم بنية 

من  كل  عىل  ينطبق  ذلك  فإن  املجتمع  منظور  ومن  املجتمعات.  لهذه  أساسية 

الشبكات االجتامعية واإلعالمية.

يف هذا الفصل سنبنيِّ أن عددا من الخصائص البنيوية لهذه الشبكات االجتامعية 

 structuration واإلعالمية تسهم يف الالمساواة إىل حد ما. ووفقا لنظرية الهيكلة

theory، فإن هذه الخصائص تنتج دامئا من خالل الفعل االتصايل للبرش.
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فام أنواع املساواة )والالمساواة( التي تكشف عن نفسها يف مجتمع الشبكة؟ 

تتعلق  مشكلة  أي  يف  محقق  كل  عىل  يتعني   ،Amartya Sen ِسن  ألمارتيا  وفقا 

إن   .)Sen,1992: ix( ماذا؟«  »املساواة يف  األسايس:  السؤال  عن  اإلجابة  باملساواة 

إىل  بالفعل  يؤدي  واالقتصادي  واالجتامعي  العلمي  الرتاث  عرب  أوىل  نظرة  إلقاء 

عرش إجابات محتملة ميكن إدراجها عىل أنها أمناط تكنولوجية، والمادية، ومادية، 

واجتامعية، وتعليمية للمساواة )والالمساواة(.

مجتمع  يف  الالمساواة  من  األمناط  هذه  كل  مالحظة  ميكن  أنه  هنا  سأوضح 

الفعيل إىل  الوصول  التكنولوجية أكرث شعبية ألن  الفرص  الشبكات املعارص. وتعد 

أجهزة الحاسبات اآللية والشبكات وغريها من التكنولوجيات حقق االهتامم األكرب. 

اسُتخدمت  قد  واملوارد  املال  لرأس  الثالثة  األشكال  فإن  الدميوغرافيا  إىل  وبالنظر 

بكرثة. ويف السنوات القليلة املاضية تحول محور االهتامم إىل القدرات واملهارات، 

خاصة عند اقرتاح حلول تعليمية ملشكالت الالمساواة يف الوصول واملشاركة، وسوف 

أركز يف هذا الفصل عىل أمناط الالمساواة املادية واالجتامعية والتعليمية. 

أن  عىل  الشبكات  مجتمع  يف  الالمساواة  من  األمناط  هذه  كل  وجود  ويدل 

مفاهيم الالمساواة االجتامعية الكالسيكية قد تكون خلفية صالحة للدراسة. وميكن 

واملكانة   ،)Marx )ماركس  باملمتلكات  يتعلق  فيام  الالمساواة  مفاهيم  إن  القول: 

وداهرندورف  )سيميل  والقوة  العالقة  أو   ،)Weber )فيرب  السوسيولوجية  واملهنة 

Simmel and Daherndorf( التزال ذات صلة، ومع ذلك قد نتساءل أيضا حول ما 

إذا كانت هذه املفاهيم السوسيولوجية الكالسيكية التزال كافية لرشح الالمساواة 

يف مجتمع املعلومات ومجتمع الشبكة؟ وقد يؤدي هذا السؤال العام إىل السؤالني 

األساسيني التاليني.

مجتمع  يف  الالمساواة  حول  الدراسات  من  العديد  يف  الكامنة  الفكرة  إن 

الرقمية،  الفجوة  ببحث  ُيسمى  فيام  املثال  سبيل  عىل  والشبكات،  املعلومات 

هي أن هذه الظاهرة جديدة متاما مثل التكنولوجيا املرتبطة بها. وعىل الرغم 

من ذلك فإن الفجوات التي لوحظت يف الواقع ترتبط بالرتكيبة السكانية للدخل 

التي  األخرى  باألشياء  مقارنة  أي  توجد  وال  والعرق،  والجنس  والعمر  والتعليم 

تنقسم بنحٍو غري متساٍو يف املجتمعات املعارصة؛ مثل معظم الخصائص املدرجة 
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يف الجدول )1-7(. ويف الغالب فإن أي منظور تاريخي ُيعترَب غري كاٍف. ومع ذلك 

الالمساواة  حول  متاما  الجديد  ما  التايل:  األسايس  السؤال  من  هروب  يوجد  ال 

باملوارد  مقارنة  فيها  واملشاركة  واإلعالمية  االجتامعية  الشبكات  إىل  الوصول  يف 

املادية والالمادية النادرة يف املجتمع؟ 

عندما ُيجاب عن هذا السؤال باإليجاب )وهناك جوانب جديدة يجب االنتباه لها(، 

فإن هذا قد يؤدي إىل طرح سؤال ثاٍن وهو: هل تزداد األمناط الجديدة من الالمساواة أو 

توَجد يف مجتمع املعلومات والشبكات؟ وإذا كان األمر كذلك، ما هذه األمناط؟

سأحاول اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل البدء بوصف عدد كبري من الخصائص 

البنيوية للشبكات، سواء الشبكات االجتامعية أو اإلعالمية، حيث إن بعضها يتمتع 

الجدول )1-7(: أمناط املساواة )والالمساواة(
 والخصائص املقسمة بنحٍو متساٍو )وغري متساٍو(

الخصائص املقسمةمنط املساواة )الالمساواة(

الفرص التكنولوجيةالتكنولوجية

الالمادية
فرص الحياة

الحرية

املادية
    رأس املال )االقتصادي، االجتامعي، الثقايف(

    املوارد

االجتامعية
املواقع

القوة

التعليمية

املشاركة

القدرات

املهارات
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الالمساواة. وكشف  لزيادة املساواة، يف حني مييل بعضها اآلخر إىل دعم  بالقابلية 

املوازنة هو الذي سيحدد ما إذا كان مجتمع الشبكة سيتمتع بقدر أكرب أو أقل من 

املساواة مقارنة باألنواع األقدم من املجتمع. وبناء عىل ذلك سوف ألخص إجابايت 

عن األسئلة املحددة أعاله. وأخريا سأركز عىل توجيهات السياسة املحتملة التي قد 

تتصدى لعدم املساواة عندما يصبح ذلك من األهداف.

 

الوصول واالتصال
إن الشبكة عبارة عن مجموعة من الروابط بني ثالثة عنارص أو ُعقٍد عىل األقل، إذ يعد 

الرابط بني عنرصين عالقة، ومبجرد أن يتجاوز العدد ثالثة تربز األسئلة املتعلقة باالتصال 

)وهو خاصية جامعية( والوصول )وهو خاصية فردية(. فهل ُيسمح للعنرص الرابع والتايل 

باالتصال؟ ُيعد االتصال بالشبكات والوصول إليها، ومن ثم ِضمَنها )أي إىل جميع األشخاص 

اآلخرين املوجودين يف الشبكة(، من الخصائص البنيوية األساسية التي تحدد املساواة يف 

الشبكة، إنها تشكل مسألة االندماج أو االستبعاد التي نوقشت بنحٍو متكرر. 

واالجتامعية عىل حد سواء، وتشمل  اإلعالمية  الشبكات  املشكلة يف  تظهر هذه 

الشبكات االجتامعية جميع األعامر، لكن يف املرحلة االنتقالية بني ما يسمى املجتمع 

الجامهريي أو املجتمع الحديث ومجتمع الشبكة أو مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع 

الحداثة املتأخرة )Van Dijk, 1999/2006( فإن هذه الشبكات تصل إىل مرحلة من 

الحديثة  التقليدية  املجتمعات  ويف  مميزة.  سمة  الحرصية  فيها  تصبح  التي  التطور 

أصبح العديد من الناس جزءا من جامعات متضامنة بسبب قربهم املكاين يف القرى 

الشبكات يف فرتة  العامة. ويف مجتمع  االجتامعات  وأماكن  العمل،  وأماكن  واألحياء، 

ما بعد الحداثة أو الحداثة املتأخرة يتعني عىل األفراد تنظيم شبكة اجتامعية خاصة 

 )Wellman, الشبكة التي متيز فردية  االنتقائية  بهم، ويتميز هذا بدرجة عالية من 

)Van Dijk, 2004 ;2001. فعدد ما يسمى بالعالقات القوية املمتدة عرب املسافات 

القصرية بالنسبة إىل الفرد مييل إىل االنخفاض يف حني أن عدد العالقات الضعيفة عالية 

االنتقائية واملمتدة عرب املسافات الطويلة يشهد تزايدا )Granovetter, 1973(. ويف 

مجتمع الشبكة يتعني عىل الفرد الوقوف بثبات، وأن يحارب للحصول عىل مكان يف 

شبكات اجتامعية معينة تتيح الوصول إىل جميع أنواع املوارد.
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االتصال  مبشكالت  الشبكة  مجتمع  يف  ُبنيت  التي  اإلعالمية  الشبكات  جميع  تبدأ 

والوصول. يف البداية ال ُتَحل هذه املشكالت إال من ِقبل املبدعني واملستخدمني األوائل 

لتلك الشبكات، وهم من النخب املعلوماتية والثقافية واالجتامعية. ومبجرد أن تتجاوز 

هذه الشبكات مرحلة الكتلة الحرجة critical mass – حيث يصبح الوصول إىل الشبكة 

مفيدا ألن معدل االتصال عاٍل مبا فيه الكفاية، ما يعني أن عددا كافيا من الناس اآلخرين 

السكان إمكانية  املبكرة early majority من  بالشبكة - يصبح لدى األغلبية  متصلون 

اآلن  تشهد  ككل  العامل  يف  الهواتف  انتشار  من  الحالية  واملرحلة  الشبكة.  إىل  الوصول 

انتقاال من مرحلة األغلبية املبكرة إىل األغلبية املتأخرة late majority: إذ إن ما يقرب من 

نصف سكان العامل مازالوا مل يلمسوا أي هاتف وفق إحصائيات االتحاد الدويل لالتصاالت 

الهاتفية )ITU(! ويحدث االنتشار اآلن بوترية أرسع بسبب توافر الهواتف املحمولة يف 

دول العامل الثالث. وفيام يتعلق باإلنرتنت علينا أن نقر بأن هذه الشبكة العاملية املهمة 

تقرتب من معدل انتشار يبلغ 20 يف املائة فقط عىل املستوى العاملي يف العام 2009. 

هناك نسب تفاوت هائلة يف معدالت الوصول. وحتى داخل قارة أوروبا الصغرية، فإن 

معدالت الوصول إىل اإلنرتنت تتجاوز 80 يف املائة يف شامل وغرب أوروبا، أما يف جنوب 

.)Van Dijk, 2009( ورشق أوروبا فإن هذه املعدالت ترتاجع إىل 40  يف املائة وأقل

ويندمج الوصول إىل الشبكات االجتامعية واإلعالمية واالتصال بها بنحٍو متزايد يف 

مجتمع الشبكة، أما أولئك الذين لديهم اتصال أقل يف الشبكات االجتامعية فعادة ما 

يكون لديهم أيضا وصول أقل إىل الشبكات اإلعالمية واالتصال بها. وقد يكون الجمع بني 

االندماج واالستبعاد لكل من الشبكات االجتامعية واإلعالمية مسببا قويا لعدم املساواة 

البنيوية يف مجتمع الشبكة. وقد يؤدي إىل نشوء البنية الثالثية التالية ملجتمع الشبكة.

ويتألف جوهر هذه الصورة املركزة ملجتمع الشبكات من نخبة معلومات تصل إىل نحو 

15 يف املائة من السكان يف املجتمعات املتقدمة التي تتمتع بنسبة وصول عالية إىل وسائل 

االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنرتنت، ولديها شبكات اجتامعية وإعالمية كثيفة ومتداخلة 

للغاية. إنهم أشخاص ميتلكون مستويات عالية من الدخل والتعليم، ولديهم أفضل الوظائف 

واملواقع املجتمعية، ويتمتعون بأكرث من 95 يف املائة من معدل الوصول إىل اإلنرتنت. وتعيش 

هذه النخبة يف شبكات اجتامعية كثيفة، ويوجد لها امتداد من خالل عدد كبري من العالقات 

عرب املسافات البعيدة حيث ُتستخَدم هذه العالقات يف أسلوب الحياة املتنقلة.
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وأغلبية السكان )50-60 يف املائة( يف هذه املجتمعات لديهم عدد أقل من العالقات 

عرب الشبكات االجتامعية واإلعالمية، فضال عن أن نسبة دخولهم إىل اإلنرتنت واستخدامهم 

إياها واملهارات التي يتمتعون بها يف هذا املجال هي أقل أيضا. أما تطبيقات اإلنرتنت 

املستخدمة فهي من النوع األقل جدية واألقرب إىل الرتفيه )انظر أدناه(.

نسبيا عىل صعيد  واملعزول  املجتمع  واملستبعد من  املتصل  الجزء غري  لدينا  أخريا 

االتصال بالشبكات االجتامعية واإلعالمية. هؤالء يشكلون عىل األقل ربع السكان )حتى( 

عن  والعاطلني  االجتامعية،  الطبقات  أدىن  من  يتألفون  وهم  املتقدمة،  املجتمعات  يف 

العمل، وجزء من كبار السن، واألقليات العرقية، ومجموعة كبرية من املهاجرين. إنهم 

يشاركون أقل من غريهم بكثري يف العديد من مجاالت املجتمع.

ويجب أال تظهر هذه الصورة املظلمة لعدم املساواة البنيوية، عىل الرغم من 

أن عديدا من االتجاهات الحالية تسري يف هذا االتجاه، كام سأناقش يف بقية هذا 

الفصل. ففي نهاية املطاف يساعد الوصول واالتصال أيضا عىل انتشار املعلومات، 

واالتصاالت، والسلع والخدمات، واملوارد، وذلك عىل نحو أوسع مام كان يحدث من 

خالل وسائل اإلعالم يف السابق. وتوفر شبكة اإلنرتنت مكتبة ضخمة من املصادر 

املطبوعة والصور ومقاطع الفيديو واملوسيقى، وغالبا ما تكون متاحة مجانا لجميع 

أولئك الذين ميكنهم الوصول بنحٍو مبارش أو غري مبارش عرب اآلخرين، ويوفر الربيد 

اإللكرتوين إمكان الوصول الفوري إىل جميع املتصلني باإلنرتنت. وميكن استخدامه 

واملتاجر.  واملسؤولني  املؤسسات  إىل  للوصول  واملستهلكني  املواطنني  قبل  من 

لفرض  اآلخرين  مع  واالتحاد  األسعار  بني  مقارنات  إجراء  املستهلكون  ويستطيع 

أسعار أقل. كام توفر اإلنرتنت للمرء تسهيالت رخيصة للغاية لبدء أعامله التجارية 

املستخدم،  لتمكني  األخرى  الفرص  من  الكثري  ذكر  وميكن  اإلنرتنت.  عىل  الخاصة 

واملواطن، واملستهلك. وتقترص األسئلة املهمة عىل: من الذي سوف يستخدم فعليا 

هذه الفرص، وألي غرض؟ 

لذلك، فإن الوصول واالتصال هام خواص بنيوية للشبكات التي ميكن أن تزيد وتقلل 

من الالمساواة، وميكن أن يؤديا إىل االندماج واالستبعاد. وهذا يعتمد عىل الظروف. عىل 

أي حال، الوصول واالتصال رشطان رضوريان، ولكنهام غري كافيني، للمشاركة املتكافئة 

يف املجتمع. وُيعترب الوصول املادي رضوريا، ولكن مستوى املهارات االجتامعية والرقمية 
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املشاركة  تقرر  التي  هي  اإلنرتنت  ومصادر  االجتامعية  للموارد  الفعيل  واالستخدام 

.)Van Dijk, 2005( املتكافئة إىل حد ما

املركزية
إن الفكرة األكرث شعبية حول بناء الشبكات هي أنه من املفرتض أن تكون مسطحة. 

وباملقارنة باألمناط التقليدية للمنظامت مثل التسلسالت الهرمية والبريوقراطيات، التي 

تتمتع ببنية عمودية تتجه من القمة إىل القاعدة، فإن الشبكات يعتقد أنها ذات بناء 

أفقي. وأفضل تشبيه مجازي معروف يتمثل يف صورة الهرم التي ُتستبَدل بصورة أرخبيل. 

ما  المركزية ضمن  بنية  توفر  أن  فيها  ُيفرتض  املثال،  سبيل  الشبكات، عىل  إن  وحيث 

ُيعرف بالتواصل الشبيك بني النظراء peer-to-peer networking، فإنها ترتبط بسهولة 

االجتامعية  للشبكات  الجانب  أحادية  صورة  هذه  أن  وأرى  والدميوقراطية.  باملساواة 

واإلعالمية الفعلية. وتكشف الشبكات الحقيقية عن وجود بنية متايز لديها وهي متتلك 

بانتظام عددا وافرا من املراكز أو النوى. وهذا ينطبق عىل جميع املستويات، أي مستوى 

املجتمع واملنظامت أو املؤسسات واألفراد.

الشكل )1-7(: البنية الثالثية املحتملة ملجتمع الشبكة

النخبة املعلومات

األغلبية املشاركة

غري املتصلني واملستبعدون

رابط الشبكة اإلعالمية

رابط الشبكة االجتامعية
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الذي  املجتمع  بنية  مع  يتوافق  الشبكات  ظهور  أن  السابق  القسم  يف  رأينا 

يتميز بنواة ومحيط. هذه هي البنية التي تظهر يف الشكل )1-7( الذي يشري إىل 

والنقل  التجارة  بشبكات  املرتبطة  للمجتمعات  العاملي  النظام  ويف  واحد.  مجتمع 

التجارة  النواة واملحيط هذه نفسها. أما مراكز  واالتصاالت، ُيحتمل أن تظهر بنية 

والنقل )كاملوانئ واملراكز األخرى( فهي مقسمة عىل نحو يفتقر إىل قدر كبري من 

التكافؤ يف جميع أنحاء العامل. واألمر نفسه ينطبق عىل حركة املرور عرب اإلنرتنت، 

وهي شبكة )إعالمية( بحد ذاتها. وتشهد دول شامل أمريكا وشامل أوروبا ورشق 

آسيا وأوقيانوسيا الغالبية العظمى من حركة اإلنرتنت العاملية.

نفسه  بالقدر  كبرية  الشبكات  داخل  الرتكيزات  تبدو  املنظامت  مستوى  وعىل 

أيضا  األسواق  تكشف  أن  املفرتض  السوق. ومن  املوجودين يف  أولئك  إىل  بالنسبة 

يف  الفاعلة  للجهات  متساوية  فرص  توفري  مع  والتنسيق  للتحكم  أفقية  أمناط  عن 

إىل  تؤدي  ما  غالبا  املعارصة  الرأساملية  االقتصادات  أن  نعلم  أننا  الواقع  السوق. 

واحتكار   monopolisation واالحتكار   vertical integration العمودي  التكامل 

اإلدارات  بسالسل  املرتبطة  الشبكات  منظامت  وُتظهر   ،oligopolisation القلة 

أو الرشكات )شبه( املستقلة أو الفروع الحكومية أمناطا منتظمة لعالقات املحيط 

تكنولوجيا  شبكات  توفر  التي  املنظامت  عىل  نفسه  اليشء  وينطبق  والنواة. 

املعلومات واالتصاالت نفسها مثل غوغل ومايكروسوفت وياهو ومايسبيس وإيباي. 

ووفقا لهايندمان )Hindman  )2008 فإن املنظامت اإلخبارية واإلعالمية ترتكز عىل 

اإلنرتنت أكرث مام ترتكز يف الصحافة واإلذاعة التقليدية.

الشبكة  تحليل  يف  املركزية  مقاييس  استخدام  ميكننا  األفراد  مستوى  وعىل 

للغاية.  الشبكات ميكن تقسيمها بنحٍو غري متكافئ  إلظهار أن مواقع األفراد يف 

ويف الشكل )2-7( نشاهد ما ُيعرف بشبكة الطائرة الورقية وتظهر فيها مقاييس 

مختلفة للمركزية. أعىل درجة هي الوحدة/العقدة )D(، مبعنى أنها متثل أعىل 

الشبكة  تقسيمها يف  األخرى. وميكن  الفاعلة  الجهات  مع  املبارشة  للروابط  رقم 

االتجاهية إىل »درجة الدخول« indegree، أو عدد الروابط الواردة والتي ميكن 

أن تشري إىل الشعبية، و»درجة الخروج« outdegree، وهي عدد الروابط الصادرة 

التي تدل عىل التوسع.
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أعىل درجة  لها   F العقدة أو  الوحدة  أن  نجد   )7-2( الشكل  ومع ذلك، ففي 

الوصول بسهولة إىل جميع  أو إمكان  الفاعلة،  الجهة  تقارب، ما يعني مدى قرب 

الجهات الفاعلة األخرى يف الشبكة. وبهذه الطريقة تكون هذه الوحدة أرسع يف 

الوصول إىل املعلومات املهمة أو االسرتاتيجية بنحٍو مبارش، أو غري مبارش، و»بصورة 

.)Monge and Contractor, 2003( .»غري رسمية

ط الفاعل أو وقوعه  وأخريا، تشري H إىل أعىل درجات البينية، أي إىل مدى توسُّ

بني أي فاعلني آخرين. وميكن أن يكون هذا الفاعل وسيطا أو سمسارا أو حارس 

بوابة، ويستفيد من املعلومات التي ال ميلكها اآلخرون يف الشبكة ألنهم ليس لديهم 

.)J و I روابط مبارشة مع مصدر املعلومات )يف هذه الصورة

ن من  إن معنى املواقع املركزية الثالثة بالنسبة إىل عدم املساواة هو أنها متكِّ

املواقع  تتيحه  أكرث مام  فوائد  أو  )نادرة(  مادية  أو  اجتامعية  موارد  الحصول عىل 

األخرى. وقد ابتكر تشارلز تييل )Charles Tilly )1998 اسام مناسبا لهذه القدرة 

.opportunity hoarding وهو: اكتناز الفرص

التباين والتاميز
إذن تكشف شبكات العامل الحقيقي عن صورة للتاميز. وتتمثل خاصية التاميز 

التالية سرُيبط هذا األمر بخاصية  التباين. ويف الفقرة  البنيوية يف  للشبكة الخلفية 

 الشكل )2-7(: شبكة طائرة ورقية ُتظهر مواقع مختلفة للمركزية: 
)D( أعىل درجة، )F( أعىل تقارب، )H( أعىل بينية.

.)Bruggeman, 2008(و )Krackhardt, 1990( املصدر: مقتبس من
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التطور  بيولوجيا  إىل  بالنسبة  التناظر  وظيفة  يؤدي  وهذا   .Selection االختيار 

العالية املفرتضة للشبكات يف علم  الجودة  املزيج لرشح  ألنه ميكن استخدام هذا 

 .)Anderson, 1999; Van Dijk, 2001( التنظيم والتي يطلق عليها اسم املرونة

 theory of املعقدة  التكيفية  األنساق  نظرية  التناظر يف  هذا  ُيستخدم  ما  وغالبا 

 complex adaptive systems, )Kauffman, 1995; Holland, 1995; Monge

)and Contractor, 2003. يحدث التكيف من خالل التباين املستمر. ويف مفهوم 

االتصال  جهات  تنويع  رضورة  إىل  بالدعوة  األمر  هذا  ُيعرف  اليومي  التشبيك 

أفضل  فرص  عىل  الحصول  أجل  من  بك  الخاصة  املعلومات  ومصادر  والعالقات 

)لالختيار والبقاء(. وكل متصل بالشبكة يعلم أنه يتعني عىل املرء الخروج من دائرة 

األشخاص الصغرية الخاصة به. ومن املهم إضافة عدد كبري من العالقات الضعيفة، 

تتصف  قوية  عالقات  من  املرء  ميتلكه  مام  مسافة  عىل  معظمها  يكون  بحيث 

واألشخاص   .)Granovetter, 1973( األحيان  أغلب  يف  ومحلية  متايزا،  أقل  بكونها 

العالقات  يف  والبينية  والتقارب  الدرجة  صعيد  عىل  عاٍل  مبستوى  يتمتعون  الذين 

عىل الشبكة يكونون يف وضع أفضل ألداء ذلك )تعد هذه املقاييس للمركزية سببا 

ونتيجة للتباين عىل حد سواء(. أما اآلخرون فيبقون ضمن الفئة التي ُتعرَف باسم 

إىل  املواقع  وتشري هذه   .members of cliques املتحزبني  أو   isolates املعزولني 

بنيويا  أساسا  أيضا  يشكل  وهذا  تنمو.  عندما  الشبكة  يف  والتكتالت  التاميز  زيادة 

النعدام املساواة يف الشبكات.

ومع ذلك فإن األساس البنيوي األكرث أهمية النعدام املساواة يف كل من الشبكات 

الشبكة  روابط  يف  التباين  مع  يظهر  الذي  القوة  قانون  هو  واإلعالمية  االجتامعية 

)Barabási, 2002; Buchanan, 2002(. ومع منو الشبكة يحدث ما يسمى بـ »ظاهرة 

األثرياء يزدادون ثراء« أو »تأثري ماثيو« Merton, 1968( Matthew effect(. يشري 

قانون القوة إىل التوزيع الذي يوجد به عدد صغري من الجهات الفاعلة مع الكثري 

من الروابط وعدد كبري من الجهات الفاعلة التي لها روابط قليلة فقط )ومُيثَّل ذلك 

بذيل طويل يف صورة التوزيع(. وهذا التوزيع غري املتكافئ يزداد عادة يف الشبكات، 

ما يزيد األثرياء ثراء )تأثري ماثيو(. هذه خاصية بنيوية لتطوير العالقات عرب الشبكة. 

التفضييل  الربط  البناء والفعل والوعي اإلنساين يف  التي تربط بني  وتتمثل اآلليات 
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والعدوى. ونلحظ يف الشبكات االجتامعية أن أكرث األشخاص شعبية يجذبون اهتامما 

متزايدا، بينام ال أحد يريد أن يكون مع الشخص الوحيد الذي »يقف يف الزاوية«. ويف 

الشبكات اإلعالمية تزيد البوابات الكبرية واملواقع األخرى من شعبيتها عرب تجميع 

مزيد من الروابط. فهي تتلقى الدعم من قبل محركات البحث مثل غوغل وياهو 

الشبكات  أكرث شعبية. ويف  يجعلها  ما  املقدمة،  األكرث شعبية يف  املواقع  التي تضع 

اإلعالمية، مثل اإلنرتنت، يجب ببساطة استخدام األدوات املساعدة ملحركات البحث 

والعنارص الذكية األخرى لتقليل فائض املعلومات التي تزخر بها املصادر. باإلضافة 

إىل ذلك ميكننا مراقبة العمليات االجتامعية واالتصالية للربط التفضييل )الشعبية( 

والعدوى )الشائعات والنميمة والسلوك الجامعي عىل اإلنرتنت(.

أنه  ففي حني   :paradox of variation التباين مفارقة  تظهر  الطريقة  بهذه 

عىل مستوى النظرية واملامرسة عىل املدى القصري يزيد التباين من احتامالت تكافؤ 

الفرص مع بروز مزيد من الفرص، فإن هذه الفرص يف املامرسة العملية، وعىل املدى 

الطويل، تتناقص ألنها تصبح متشابهة يف روابط الشبكة وترتكز يف توزيعات القوة. 

وملنع حدوث ذلك فليس هناك إال طريقة واحدة تتمثل يف االنفصال عن العمليات 

التصنيف ملحركات  التفضييل والعدوى يف الشبكات ومامرسات  االجتامعية للربط 

البحث والعنارص الذكية األخرى. وتَعد أهمية هذه الظاهرة كبرية ألن الرأي الشائع 

هو أن اإلنرتنت يوفر وصوال متساويا وواسعا لجميع األصوات وأصحاب املصالح يف 

املجتمع يف وقت واحد. الواقع أنه قد يصبح هذا الوسيط أكرث تركيزا من الوسائط 

التقليدية. وقد أظهر ماثيو هايندمان )2008( هذا األمر يف حالة االتصال السيايس.

االختيار واملنافسة
تحدث عملية إنشاء الشبكات عن طريق اختيار العالقات بني التباينات التي 

نوقشت من فورها من قبل الوحدات. وقد تكون هذه الوحدات أفرادا أو جامعات 

أو منظامت أو حتى مجتمعات. وتنحرف هذه االختيارات عن البيئات االجتامعية 

عن  تخرج  فهي  العائيل.  أو  االجتامعي  واألصل  اليومية  بالحياة  املتعلقة  املبارشة 

إيجاد  والهدف هو  املرء.  لتحسني موقع  وتكون مصممة  أكرب  إىل مسافة  مسارها 

املوارد واالتصاالت والعالقات والتواريخ  أنواع  للمعلومات وجميع  مصادر جديدة 
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وفق  األشخاص  تنتقي  املبارشة  البيئات  أن  حني  ويف  ذلك.  شابه  وما  والوظائف 

وفقا  ُتختار  الشبكات  فإن  العملية،  القيمة  أو  ascription)٭(  النسبة  أو  الوالدة 

ملعايري اإلنجاز واألداء. والنتيجة تكون إما الدمج أو االستبعاد. وهي ليست نتيجة 

دامئة كام هو الحال بالنسبة إىل الوالدة والنسبة، ولكنها حالة مؤقتة. واملشاركون 

الذين ُيدمجون يف شبكٍة ما يتعني عليهم دامئا أن يكافحوا للحصول عىل موقعهم. 

فالشبكات عبارة عن تجمع اجتامعي يتميز بالتعاون املستمر واملنافسة؛ لذلك مييل 

مجتمع الشبكة إىل أن يكون نوعا من املجتمع القايس الفردي مقارنة باملجتمعات 

.)van Dijk, 2005, 2006( املتحدة نسبيا والتقليدية والجامهريية

املستويات،  الشبكات عىل جميع  تتمتع بهام  إن االختيار هو خاصية ونشاط 

بدءا من األفراد وصوال إىل املجتمع ككل، وتعد االنتقائية واحدة من قدرات االتصال 

الرئيسة لوسائل اإلعالم الجديدة )Van Dijk, 1999, 2006(. وبالنسبة إىل األفراد 

بتفاصيل أكرب بكثري مام ميكنهم يف وسائل  أنهم قادرون عىل االختيار  فهذا يعني 

الربيد  تستخدم  التي  املفضلة  االتصال  جهات  عىل  ذلك  وينطبق  القدمية.  اإلعالم 

واالتصاالت،  املعلومات  مصادر  وعىل  املحمولة  الهاتفية  االتصاالت  أو  اإللكرتوين 

واملعامالت يف القوائم املوسعة وأحكام املوقع عىل اإلنرتنت. وتَعد االنتقائية العالية 

السمة الرئيسة ملواقع الشبكات االجتامعية الشائعة للغاية مثل فيسبوك أو هايفز 

الناس  يختار  إن LinkedIn. وعندما  لينكد  أو   Friendster فريندسرت  أو   Hyves

فإن  ذلك  ومع  املساواة،  تدعم  قد  االجتامعية  الشبكات  هذه  فإن  فقط  األنداد 

انتقائية مستخدمي هذه املواقع رمبا تؤدي أيضا إىل ازدياد الالمساواة ألنه ُيختار 

الذين  أولئك  لديهم مكانة أعىل، وليس  الذين  أو  املكانة،  املتساوون يف  األشخاص 

عىل  »األصدقاء«.  عدد  عىل  ينافس  ببساطة  املرء  كان  إذا  إال  أدىن،  منزلة  لديهم 

أي حال فإن مستخدمي مواقع الشبكات االجتامعية يحاربون من أجل رأس املال 

االجتامعي يف هذه البيئة.

)٭( النسبة أو االكتساب باملرياث ascription عبارة عن مصطلح يف علم االجتامع يشري إىل أن مكانة أو موقع الفرد 
ده مواصفات وخصائص خارجة عن سيطرته )مثل: الجنس والعمر والنوع االجتامعي والعرق والدين  يف املجتمع تحدِّ
واللون والطائفة(. مثل هذه الخصائص املنسوبة )أو املكتسبة باملرياث( ال ميكن أن تتغري باملجهود الفردي، عىل الرغم 
من أن الحركات االجتامعية والدول تحاول بني الفينة واألخرى أن تتصدى لصور االضطهاد والصور النمطية التي تنشأ 

عن محاباة األقارب، والتعصب ضد كبار السن، واالنحياز الجنيس للرجل، والعنرصية. ]املحرر[.
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وعىل املستوى التنظيمي ميكن مالحظة ارتفاع التجزئة وإضفاء الطابع الشخيص 

يف عالقات العمالء والتسويق املبارش. وُتنشأ قواعد بيانات ضخمة النتقاء مجموعات 

معينة من املستهلكني ومقاربتهم بطرق مختلفة. وهذا بالتأكيد يزيد من الالمساواة 

بني املستهلكني؛ حيث تتلقى بعض الجامعات قروضا وعروضا خاصة، والبعض اآلخر 

ال يحصل عليها.

إىل  االجتامعي  الفرز  مامرسة  تؤدي  والحكومي،  املجتمعي  املستوى  وعىل 

العمالء  ن  ُيكوَّ االجتامعي  الفرز  فئات  ويف  واملواطنني.  املستهلكني  بني  الالمساواة 

واملواطنون باستخدام تقنيات أكرث إبداعا الستخراج البيانات. وهذه التقنيات تجلب 

الفرز  مينح   David Lyon )2007: 103( ليون  لديفيد  ووفقا  للناس.  عار  وصمة 

املستهلكني والعمالء واملواطنني مقارنة بسواهم، وذلك  لبعض  أفضلية  االجتامعي 

التفاضيل، أو من خالل إطالة أو تقصري فرتات االنتظار.  من خالل آليات التسعري 

والنتيجة الطبيعية، بطبيعة الحال، هي أن هذه العمليات اآللية نفسها تؤدي إىل 

إهامل املجموعات األخرى وخذالنها. ونتيجة لذلك يَعد الفرز االجتامعي مشكلة 

ليس فقط بالنسبة إىل الخصوصية ولكن أيضا بالنسبة إىل املساواة.

الحركة والرسعة التفاضليتان
باستثناء هذه الخصائص البنيوية للشبكات التي تدعم الالمساواة أو تخفف 

منها فإنه يوجد لدينا عدد من معايري العمل املرتبطة بقدرات البرش للعمل يف 

الحركة.  عىل  القدرة  هي  القدرات  هذه  أوىل  واإلعالمية.  االجتامعية  الشبكات 

فالشبكات تتجاوز املكان والزمان أكرث من التجميعات املادية لألشخاص. لكن ليس 

كل الناس عىل قدم املساواة من حيث الحركة. ويكون نطاق العمل بني الطبقات 

استخدام  ويعزز  الدنيا.  االجتامعية  الطبقات  من  أكرب  عادة  العليا  االجتامعية 

وتستخدم  الحركة،  يدعم  ألنه  االختالف  هذا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الطبقات العليا هذه التكنولوجيا مبعدل أكرب نسبيا. وبالنسبة إىل إمانويل كاستيلز 

)1996، 1998(، فإن هذا السبب ُيعترب األهم لظهور الالمساواة يف مجتمع الشبكة. 

ووفقا له فإن الشبكات تخلق »فضاء التدفقات« الذي يطغى عىل »فضاء األماكن« 

القدمية ويتغلغل فيه. وتربط الشبكات أوال بني الوظائف واألفراد واألماكن األكرث 
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قيمة حول العامل، يف حني أنها تتجاهل املجموعات السكانية واملناطق املحرومة 

 Castells 1998:( العاملي  الرأساميل  االقتصاد  إىل  بالنسبة  واالهتامم  القيمة  من 

.)337

الشبكات، أو  وهذا يعني أن بعض األشخاص مستبعدون جغرافيا وماديا من 

أنهم ال يحصلون إال عىل موقع هاميش داخل تلك الشبكات. وبشكل متزايد ينخرط 

املستبعدون واملهمشون باألعامل املحلية والعضلية بشكل رئيس، ويكونون ملتصقني 

يشغلون  والذين  بالشبكة  املتصلني  أولئك  فإن  نفسه  الوقت  ويف  معينة.  بأماكن 

امليزة  هذه  يستغلون  الحركة،  عىل  العالية  القدرة  خالل  من  فيها  محورية  مراكز 

جديدة  ووظائف  وأعامل  عالقات  وعىل  اسرتاتيجيا،  مهمة  معلومات  عىل  للعثور 

ومهمة يتولون إدارتها عن بعد. فهم يشاركون يف »حياة الرتف« jet life املتمثلة يف 

النوادي الحرصية واللقاءات الدولية التي حتى مل يسمع بها أولئك املستبعدون من 

الشبكات أو املهمشون داخلها.

الالمساواة يف املهارات
الشبكة هي  الفعيل لخصائص  االستخدام  التي تحدد  الثانية  البرشية  القدرة  إن 

االجتامعية  الشبكات  يف  أنه  الواضح  ومن  التفاضلية.  والرقمية  االجتامعية  املهارات 

)الجديدة(  املهارات االجتامعية، ويف شبكات اإلعالم  األمر مستوى عاليا من  يتطلب 

يتطلب مستوى مناسبا من املهارات الرقمية. نبدأ بتناول النوع األخري من املهارات، وهنا 

يجب االعرتاف بأن املهارات الرقمية حاليا هي املفتاح للوصول إىل مجتمع املعلومات. 

 )Van Dijk and Hacker, 2003, Van Dijk, 2005, ويف بحثي حول الفجوة الرقمية

الدافعية، والوصول املادي،  التوايل:  )2006، ميزُت بني أربعة أنواع من الوصول عىل 

واملهارات، واالستخدام. ومع االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم الجديدة يف املجتمع، فإن 

االفتقار إىل الدافعية يف اعتامد التكنولوجيا الرقمية )عىل سبيل املثال، بسبب الخوف 

الفعيل إىل  الوصول  أن نقص  االنحسار. كام  الحاسب وكراهيتها( آخذ يف  من أجهزة 

الوصول  اقرتاب من مرحلة  بدأ يرتاجع، بل هناك  اآللية واإلنرتنت  الحاسبات  أجهزة 

الشامل يف أكرث البلدان تقدما تقنيا. ومع ذلك متيل االختالفات النسبية للمهارة الرقمية 

واستخدام الحاسب اآليل واإلنرتنت إىل النمو مع انتشار هذه التكنولوجيا يف املجتمع 
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)Howard et al., 2001; Hargittai, 2002; Van Dijk, 2005(. وتظهر جميع أنواع 

االختالف والالمساواة االجتامعية القامئة يف املقدمة عند إدارة املهارات الرقمية، ويف 

.)Van Dijk, 2005( التمييز بني طول وتنوع ومنط استخدام اإلنرتنت

تعريفا   )2009  ،2008( دايك  وفان   Van Deursen ديورسني  فان  وضع  وقد 

إجرائيا للمهارات الرقمية وطبَّقا ذلك عىل مهارات اإلنرتنت. كام ميَّزا بني أربعة أنواع 

وهي   ،operational skills التشغيلية«  »املهارات  هو  األول  النوع  املهارات.  من 

األزرار«  »معرفة  باسم  ذلك  وُيعرف  والربامج.  األجهزة  إلتقان  الالزمة  املهارات  تلك 

 formal »يف اللغة اليومية. والنوع الثاين هو »املهارات الرسمية button knowledge

skills وتعني أن كل وسيط له خصائص رسمية معينة يجب التعرف عليها وإتقانها. 

فاإلنرتنت تتكون من مواقع وروابط تشعبية تشعيبية وغري تشعيبية وتتطلب توافر 

مهارات التصفح والتنقل بني الصفحات. ويتمثل النوع الثالث من املهارات يف »مهارات 

املعلومات« information skills التي تعني القدرة عىل تحديد املعلومات ومعالجتها 

وتقييمها يف أجهزة الحاسب اآليل ومصادر الشبكة وفقا لسؤال محدد. والنوع الرابع 

عىل  القدرة  بها  يقصد  التي   strategic skills االسرتاتيجية«  »املهارات  هو  واألخري 

استخدام اإلنرتنت بوصفها وسيلة للوصول إىل هدف شخيص أو مهني محدد.

الهولنديني  السكان  من  متثيلية  رشيحة  دايك  وفان  ديورسني  فان  اختار  وقد 

وذلك  اإلنرتنت،  عرب  مهام  إكامل  يف  تتمثل  أداء  قياس  اختبارات  لعدة  وأخضعاها 

من خالل تجارب مخربية أجريت يف العامني 2007 و2008، وهو نهج مختلف متاما 

عن النهج املعتاد لقياس املسح. يف املتوسط  نجح مستخدمو اإلنرتنت الهولنديون 

يف إكامل 80 يف املائة من مهام املهارات التشغيلية، و72 يف املائة من مهام املهارات 

قت يف مجال مهارات املعلومات ومهارات اإلنرتنت  الرسمية. أما املستويات التي ُحقِّ

مهام  إكامل  من  املائة  يف   62 فقد متكن  بكثري.  ذلك  من  أقل  فكانت  اإلسرتاتيجية 

مهارات املعلومات، أما الذين نجحوا يف إكامل مهام املهارات االسرتاتيجية فلم تتجاوز 

نسبتهم 25 يف املائة من مجموع أولئك الذين أُخِضعوا الختبارات األداء هذه. 

وكانت جميع أنواع األداء، سواء من حيث عدد املهام املنجزة أو مقدار الوقت 

التعليم  ذوي  األشخاص  إىل  بالنسبة  كبريا  اختالفا  مختلفة  إنجازها،  يف  املستغرق 

العايل واملتوسط واملنخفض. واحتل العمر املرتبة الثانية من حيث أهميته باعتباره 
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التشغيلية  املهارات  إىل  بالنسبة  إال  ُيالحظ  مل  األمر  هذا  أن  غري  للمقارنة.  عامال 

»الجيل  عليه  يطلق  ما  أن  لالهتامم هو  املثرية  االستنتاجات  أحد  والرسمية. وكان 

الرقمي«  digital generation )18-29( مل يكن أداؤه يف مجال مهارات املعلومات 

واملهارات االسرتاتيجية أفضل كثريا من الفئات العمرية األكرب سنـا، عىل الرغم من 

حقيقة أن كبار السن يسجلون درجات أقل يف املهارات التشغيلية والرسمية. ومل 

ُيعرث عىل أي اختالفات بني الجنسني.

وقد لوحظت نتائج مامثلة عىل الخصائص السكانية املتمثلة يف العمر والتعليم 

.)Hargittai, 2004( يف اختبارات أداء املهارات الرقمية يف الواليات املتحدة

ومثة عالقة دالة بني إتقان املهارات التشغيلية، عىل وجه الخصوص، ومقدار 

االستخدام  مقدار  إن  كام   .)Van Dijkو  Van Deursen( اإلنرتنت  استخدام 

السكانية  بالخصائص  ترتبط  اإلنرتنت  املفضلة عىل  االستخدام والتطبيقات  ومنط 

 Howard :املتمثلة يف الطبقة االجتامعية والتعليم والعمر والجنس والعرق )انظر

 et al., 2001; Horrigan and Rainie, 2002a; UCLA Center for

Communication Policy, 2003 for the US(. وتَعدُّ االهتاممات االجتامعية 

والثقافية والشخصية واملهارات التفاضلية أهم املتغريات التفسريية. وقد الحظت 

 Bonfadelli, 2002, Park, 2002, Cho et( أنا شخصيا، إىل جانب آخرين غريي

al., 2003(، أوىل عالمات وجود فجوة يف االستخدام بني األشخاص الذين يتمتعون 

مبكانة اجتامعية عالية ودخل عاٍل وتعليم عال ويستخدمون تطبيقات متقدمة 

التجارة  العمل أو  للحاسب اآليل واإلنرتنت من أجل املعلومات أو االتصاالت أو 

أو التعليم، وبني األشخاص الذين يتمتعون مبكانة اجتامعية متدنية ودخل متدنٍّ 

وتعليم متدنٍّ ويستخدمون تطبيقات أكرث بساطة من أجل املعلومات واالتصاالت 

.)van Dijk, 2005: 130( والتسوق والرتفيه

علُم االجتامع ونظريُة الالمساواة يف العرص الرقمي
لقد رأينا يف الفقرات السابقة أن استخدام الشبكات االجتامعية واإلعالمية يف 

مجتمع الشبكات هو يف مصلحة الالمساواة وليس املساواة، عىل الرغم من حقيقة 

الناس  أكرب من  االتصال بني عدد  املعلومات ومتكني  قادرة عىل نرش  الشبكات  أن 
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باملقارنة مع املؤسسات ووسائل اإلعالم القدمية. ومن خالل الرتكيز عىل الشبكات 

م اتجاهات  اإلعالمية ينبغي تحليل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها مضخِّ

trend amplifier يعمل عىل تعزيز االتجاهات االجتامعية التي يشهدها املجتمع 

املجتمع  يف  االجتامعية  الالمساواة  تزداد  عندما  لذا   .)van Dijk.1999/2006(

بالفعل - كام يبدو يف معظم بلدان العامل املعارص وفقا للعديد من املراقبني الذين 

الرقمية سيعزز  الوسائط  ال ميكن استعراضهم هنا )IMF, 2007( - فإن استخدام 

الالمساواة  هذا االتجاه بنحٍو أسايس. ولكن كيف ميكن أن نفرس هذا االرتفاع يف 

االجتامعية و»الرقمية« باستخدام املفاهيم والنظريات الكالسيكية لعلم االجتامع؟ 

الثالثة  األسئلة  عن  اإلجابة  يف  املساعدة  والنظريات  املفاهيم  لهذه  ميكن  وكيف 

املطروحة يف املقدمة؟

السؤال األول هو ما إذا كانت املفاهيم االجتامعية الكالسيكية لعلم االجتامع يف 

مجال الالمساواة االجتامعية التزال ذات صلة بالالمساواة يف املعلومات واالتصاالت 

يف مجتمع الشبكات. إن إجابتي هي أن التحوالت التالية ستقدم خطوات إىل األمام 

يف معالجة هذه القضية.

الفردية  وعن  لالمساواة  الفردية  الرؤى  عن  الكالسييك  االجتامع  علم  ويبتعد 

املنهجية يف البحث التجريبي. وترتبط الالمساواة يف الوصول إىل الوسائط الرقمية 

واستخدامها باألفراد وامليزات التي يتمتعون بها مثل مستوى الدخل والتعليم والعمر 

والجنس والعرق. وهذه الخصائص السكانية تتمتع بخلفية يف الفئات السوسيولوجية 

أو  )فيرب(  واملهنة  واملكانة  )ماركس(  املمتلكات  مثل  تجريدية،  األكرث  الكالسيكية 

السلطة )داهرندورف(، والفئات السوسيولوجية الحديثة مثل رأس املال االجتامعي 

واالقتصادي والثقايف )كوملان Coleman وبورديو Bourdieu وآخرون(. وأنا اعتقد 

الدميوغرافية  الخصائص  تكون  وقد  اليوم.  التزال صالحة  القدمية  الفئات  أن هذه 

والفئات املشتقة مفيدة يف املسوح والتجارب، ومع ذلك يبقى السؤال ما إذا كانت 

توفر تفسريات كافية لالمساواة يف مجتمع املعلومات ومجتمع الشبكة الذي يتميز 

بالشبكات والوسائط الرقمية؟

وللحصول عىل تفسرٍي كاٍف  قد يكون إيجاد مفهوم بديل لالمساواة أكرث مالءمة: 

األول  املقام  يف  هنا  الالمساواة  متثل  وال  شبكية.  مقاربة  باستخدام  عالئقية  رؤية 
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األشخاص  من  بني جامعات  قاطعة  باختالفات  تتعلق  وإمنا  فردية،  مسألة سامت 

لفهم  أساسية  تحليلية  فئة  العالقات  أن  القول  نافلة  ومن  معينة.  عالقة  تربطهم 

واألشكال  العالقات  إىل  األمر  هذا  يستند  الكالسييك  االجتامع  علم  ويف  الشبكات. 

االجتامعية عند سيميل ومقاييس العالقات االجتامعية socio-metrics عند مورينو 

Moreno. فتحليل الشبكة هو إسرتاتيجية أبحاث تجريبية مناسبة.

تييل. ففي  تشارلز  األمرييك  إنه  الرؤية،  يتبنى هذه  اجتامع معارص  ومثة عامل 

كتابه »الالمساواة الدامئة« Durable Inequality )1998( هو ال يحيد عن خصائص 

املعارص،  املجتمع  يف  )والالمساواة(  املساواة  لرشح  االجتامعية  األنظمة  أو  األفراد 

ولكنه يحيد عن الروابط والعالقات والتفاعالت واملعامالت. »إن أوجه الالمساواة 

الكبرية واملهمة يف املزايا بني البرش تتوافق بصفة أساسية مع االختالفات الرصيحة 

مثل األسود/األبيض، أو الذكر/األنثى، أو املواطن/األجنبي، أو املسلم/اليهودي، وليس 

مع الفروق الفردية يف الصفات أو امليول أو األداء« )7 :1998(.

وعىل رغم أن تييل ال يتحدث عن أي شبكات إعالمية مثل اإلنرتنت  فقد حاولت 

مجتمع  يف  الرقمية  الوسائط  استخدام  يف  املساواة  لعدم  مقاربته  تطبيق  بنفيس 

 .)Van Dijk, 2005( الشبكة

ل ثاٍن يف التفكري السوسيولوجي لرشح الالمساواة يف  فاملطلوب هو حدوث تحوُّ

مجتمع املعلومات. هذا من شأنه أن يساعد يف اإلجابة عن السؤالني الثاين والثالث 

تظهر  وهل  الرقمي؟  العرص  يف  الالمساواة  حول  بالضبط  الجديد  ما  املقدمة:  يف 

الكالسيكية  السوسيولوجية  املفاهيم  أكدت  وقد  الالمساواة؟  من  جديدة  أمناط 

عىل  تركز  التي  املفاهيم  باستثناء  الالمساواة  من  املادية  األمناط  عىل  لالمساواة 

اختالفات القوة واملكانة. وكانت امللكية والدخل والوصول إىل جميع أنواع املوارد 

النادرة محور االهتامم الرئيس. ويف علم االجتامع املعارص، اليزال هذا الرتكيز منصبا 

املثال، يف  الحال، عىل سبيل  )والالمساواة( كام هو  للمساواة  املادية  األمناط  عىل 

مجتمع  ويف  واالقتصادي.  والثقايف  االجتامعي  املال  لرأس  شعبية  األكرث  املفاهيم 

املعلومات يجب أن ينتقل االهتامم إىل أمناط الالمساواة غري املادية التي تحيد عن 

السامت الخاصة للمعلومات مبا تتمتع به من وفرة وقلة عىل حد سواء. وقد لفت 

عدد من االقتصاديني وعلامء االجتامع والفالسفة االنتباه إىل هذه السامت الخاصة.
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والسلع   ،)Rawls, 1971; Sen, 1985 )انظر  أولية  سلعة  املعلومات  ُتعترب  أوال 

األولية تكون مادية وغري مادية، وهي بالنسبة إىل األفراد رضورية جدا كوسيلة للبقاء 

األمثلة عىل  بني  ومن  أخرى.  بسلع  استبدالها  ال ميكن  أنه  درجة  إىل  الذات  واحرتام 

هذه السلع األولية لدينا: مستوى الدخل األسايس )للبقاء(، وفرص الحياة، والحريات، 

والحقوق األساسية. وقد أصبحت املعلومات سلعة أولية يف املجتمع املعارص نظرا إىل 

االرتفاع  الحد آخذ يف  - وهذا  أدىن مطلق منها  الحصول عىل حدٍّ  الرضوري  أنه من 

باملناسبة - لتتمكن من املشاركة فيها. وال يتمتع كل األشخاص بهذا الحد األدىن؛ عىل 

الرقمية  الوسائط  فيه  تحل  الذي  الوقت  ويف  )الوظيفيون()٭(.  األميون  املثال  سبيل 

تدريجيا محل الوسائط التناظرية املطبوعة وتتفوق عليها، فإنها تضيف فئة أخرى إىل 

.digital illiterates »جانب فئة األميني التقليديني، وهي فئة »األميني الرقميني

ولعل األكرث أهمية من هذا النمط املطلق من الالمساواة يف معالجة املعلومات 

يف  عليها  والسيطرة  املعلومات  امتالك  يف  النسبية  لالختالفات  املتزايد  الدور  هو 

مستقال  مصدرا  املعلومات  أصبحت   ،)1996( لكاستلز  ووفقا  املعلومات.  مجتمع 

الفئات  بني  النسبية  االختالفات  أن   )2005( دايك  فان  ويضيف  والقوة.  لإلنتاجية 

االجتامعية، التي كانت غري متكافئة بالفعل من حيث األمناط »القدمية« من املوارد 

بسبب  هذا  ويحدث  الرقمية.  الوسائط  استخدام  طريق  عن  تتفاقم  املال،  ورأس 

املواقع يف مجتمع  السيطرة عىل  متزايد بني  نحو  انقسام غري متكافئ عىل  وجود 

املواقع  هذه  الكتساب  االسرتاتيجية  واملهارات  املعلومات  وامتالك  تعقيدا،  يزداد 

واملحافظة عليها. وبهذه الطريقة فإن استخدام الوسائط الرقمية إما يؤدي إىل ظهور 

وإما  القدمية،  األمناط  جانب  إىل  والنسبية  املطلقة  الالمساواة  من  جديدة  أمناط 

يعمل عىل تعزيزها.

هذا األمر مدعوم بخاصية أخرى للمعلومات. وقد تكون أيضا سلعة موقعية 

Hirsch, 1976( positional good(. فهذا النوع من السلع يتسم بكونه نادرا 

وعىل  املوسيقية  الحفالت  قاعات  يف  األماكن  أفضل  يف  ولنا   - التعريف  بحكم 

والكتابة  القراءة  استخدام  يستطيعون  ال  الذين  األشخاص  هم   functional illiterates الوظيفيون  األميون  )٭( 
بكفاءة يف حياتهم اليومية. واألمية الوظيفية تختلف عن األمية التقليدية يف أن األخرية تشري إىل انعدام قدرة الفرد 

عىل القراءة والكتابة يف أي لغة. ]املحرر[.
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الِحمل  الرغم من ظاهرة  السلع. وعىل  النوع من  الشواطئ خري مثال عىل هذا 

الزائد للمعلومات يف املجتمع، فإن املعلومات قد تكون شحيحة يف ظروف معينة. 

وبعض املواقع يف املجتمع تتيح فرصا أفضل من غريها يف جمع ومعالجة واستخدام 

املعلومات القيمة. ولقد أكدُت عىل أن أهمية هذا الرشط تزداد يف مجتمع الشبكة 

املواقع  فإن  للمجتمع  التصنيف  هذا  ويف   .)Van Dijk, 1999, 2005( الناشئ 

التي  هي  واإلعالمية  االجتامعية  الشبكات  يف  الناس  بها  يتمتع  التي  والعالقات 

تحدد قوتهم املحتملة. ومع ازدياد أهمية الشبكات اإلعالمية التي أنشأتها أجهزة 

الحاسبات اآللية وشبكاتها يف املجتمع املعارص، فإن عدم امتالك مكانة يف هذه 

الشبكات، أو الحصول عىل مكانة هامشية فقط، يرتتب عليه االستبعاد االجتامعي 

)انظر الشكل 1-7(. يف املقابل فإن أولئك املندمجني بقوة ألنهم يتمتعون مبكانة 

ورؤوس  قوتهم  تزداد  املعلومات،  بنخبة  ُيعرَف  ما  يشكلون  لكونهم  أو  مركزية، 

مجتمع  يف  املعلومات  لحيازة  الثاين  التأثري  هو  فهذا  لذلك  ومواردهم.  أموالهم 

املعلومات والشبكات، والذي يزيد من أوجه الالمساواة القدمية.

ويوجد تأثري تضخيمي ثالث يأيت من املعلومات بوصفها مصدرا للمهارات. فعىل 

نحو متزايد ليس الوصول املادي أو امللموس إىل الوسائط الرقمية أمرا حاسام، ولكن 

الحاسم هو القدرة عىل استخدامها وتحويل هذا االستخدام إىل مصلحة الفرد. وكام 

نوقش من قبل فإن الباحثني املعارصين يف الفجوة الرقمية قدموا أكرث من دليل عىل 

تزايد الالمساواة النسبية يف مهارات اإلنرتنت واستخداماتها. ويف هذه املرحلة املبكرة 

من تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكون لذلك آثار فعلية يف فرص العمل 

املركزية  الوكالة  من  الهولنديني  االقتصاديني  من  اثنان  أظهر  وقد  األجور.  وحتى 

املعلومات واالتصاالت يخلق  لتكنولوجيا  الناجح  التخصيص  أن   )CPB( للتخطيط

 .)Nahuis, de Groot, 2003(  skills premium املهارات«  »عالوة  يسمى  ما 

وباالستناد إىل البيانات الطولية الكمية واسعة النطاق لعدد كبري من البلدان يجادل 

املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  امتالك  يف  املتمثلة  املهارات  عالوة  بأن  منهام  كل 

يف  الالمساواة  زيادة  إىل  أدت  التي  الرئيسة  األسباب  من  واحدة  هي  واالتصاالت 

الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض. ويف اآلونة  البلدان يف  الدخل يف هذه 

العام  نحو  منذ  أنه   Katz )2008( وكاتز   Goldin غولدن  دراسة  أظهرت  األخرية 
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1980، مل يكن التعليم يف مجال محو األمية الرقمية ومهارات تكنولوجيا املعلومات 

زيادة  إىل  أدى  قد  هذا  وأن  التكنولوجي،  التطور  مواكبة  عىل  قادرا  واالتصاالت 

الالمساواة يف األجور يف الواليات املتحدة.

ويف الختام: تنتقل الالمساواة يف مجتمع الشبكة إىل املواقع والعالقات والقوة 

املهارات  أو  الكفاءات  إىل  تتحول  فإنها  املعلومات  مجتمع  يف  أما  الشبكات،  يف 

جديدة  أمناطا  تنتج  الخطوات  هذه  منها.  واالستفادة  املعلومات  ملعالجة  الالزمة 

من الالمساواة إىل جانب األمناط القدمية. وُتعزز الكفاءات واملهارات غري املتكافئة 

والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  الشبكات  يف  املتساوية  غري  املواقع  خالل  من 

والسياسية وتؤدي بدورها إىل تقسيم غري متساٍو للموارد املادية.

اتجاهات السياسة
املظلمة جدا لالمساواة يف مجتمع  الصورة  أترك املوضوع يف هذه  أريد أن  ال 

ُصممت  إمنا  طبيعية،  رضورة  مسألة  ليست  لوحظت  التي  فاالتجاهات  الشبكة. 

السياسات ملواجهة هذه االتجاهات من خالل توسيع نطاق الوصول إىل الشبكات 

هذه  تقسيم  وميكن  املعلومات.  ملعالجة  املطلوبة  املهارات  وبناء  داخلها  وإىل 

السياسات إىل فئتني كبريتني؛ تأخذ األوىل اتجاه تكافؤ الفرص أو الحظوظ، وتحاول 

الثانية تحقيق مخرجات متكافئة إىل درجة معينة.

إىل  ذلك  تقسيم  وميكن  املتكافئة.  الفرص  هو  األقل طموحا  السياسة  وهدف 

مادية  فرص  لتحقيق  تدابري  وإىل  متكافئة  رسمية  فرص  توافر  لضامن  محاوالت 

سياسة  ويف  عليها.  الحفاظ  أو  لتحقيقها  الالزمة  املوارد  توزيع  من خالل  متكافئة 

الرسمية  الفرص  مفهوم  يظهر  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وسياسة  الحكومة 

ويف  العام.  أو  الشامل  للوصول  واسع  نطاق  عىل  مدعوما  مبدأً  بوصفه  املتكافئة 

هذا السياق يعني أنه يجب أن يكون لكل مواطن أو ساكن اتصال خاص بجهاز 

الحاسب اآليل واإلنرتنت، ويفضل أن يكون ذلك يف املنزل باإلضافة إىل الطالب يف 

املدارس واملوظفني يف أماكن العمل )الوصول الشامل universal access(. والخيار 

املجتمع  يف  الوصول  ومركز  املكتبة  مثل  عام،  مكان  يف  االتصال  تأمني  هو  اآلخر 

املحيل )الوصول العام public access(. وقد كان تحقيق هذا الهدف أهم مبدأ يف 
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جميع السياسات املعنية خالل العقدين األخريين. ووراء هذا املبدأ املتمثل يف توفري 

الفرص التكنولوجية - انظر الجدول )1-7( - هناك توجه واضح نحو األجهزة: يجب 

أن يتمتع الجميع بوصول مادي إىل أجهزة الحاسبات اآللية والشبكات. وكان الرأي 

الشائع، والذي لسوء الحظ اليزال ساريا حتى اآلن، يشري إىل أن مشكلة »الالمساواة 

الرقمية« سُتَحل مبجرد أن يكون لدى كل شخص اتصال بالحاسب اآليل واإلنرتنت. 

ذلك  يف  مبا  الصلة،  ذات  األجهزة  توزيع  هو  السياسة  لهذه  الرئيس  الدافع  ولعل 

وصالت اإلنرتنت ذات الحزمة العريضة، وتوفري اإلنرتنت يف املدارس واملستشفيات 

واملكتبات ومراكز املجتمع املحيل.

وهناك خطوة إضافية نحو هدف الفرص املتكافئة يتخذها أولئك الذين يجدون 

أن الفرص أو الحظوظ الرسمية يف الوصول ليست كافية يف مجتمع غري متكافئ يف 

العديد من النواحي، وأنه ال بد من توزيع )أو إعادة توزيع( معني للموارد، ليس 

لخلق فرص رسمية فقط، بل أيضا لخلق فرص مادية متكافئة. وتدعم السياسات 

القامئة عىل هذا االفرتاض عادة مبدأ الخدمة الشاملة. وهذا يعني أكرث من مجرد 

إتاحة االتصال )الوصول الشامل(؛ بل يعني توفري الخدمات املستحقة لكل مواطن، 

مثل املعلومات العامة والخدمات الصحية والتعليم اإللزامي. ويكون تحقيق هذه 

العامة.  والهيئات  الحكومة  قبل  من  اإلنرتنت  توفري  سياق  يف  ودعمها  الخدمات 

وميكن توجيه اهتامم خاص للجامعات واملجتمعات املحلية املحرومة. أما املدارس 

باالتصاالت واملعدات فقط، بل  د  ُتزوَّ فإنها ال  املجتمع املحيل،  الوصول يف  ومراكز 

أيضا باملوظفني والربمجيات واألدوات التعليمية.

ومع توفري الفرص املادية ُينتَقل إىل الهدف السيايس املتمثل يف تحقيق مخرجات 

متكافئة. وهذا ال يعني توفري رشوط الوصول فقط، بل أيضا تنفيذ محاوالت لتحقيق 

ُيَعد ذلك بالرضورة نوعا من  حد أدىن معني من املخرجات املتكافئة للجميع. وال 

املبدأ االشرتايك. فهذا الحد األدىن معروف أيضا ومقبول عىل نطاق واسع من خالل 

عدد السنوات والنتائج املطلوب تحقيقها يف التعليم اإللزامي. ويف هذا السياق فإن 

هذا يعني يف املقام األول دعم املهارات الرقمية يف التعليم، وتوفري مواقع إلكرتونية 

إليها وقابلة لالستخدام مبا يكفي  الوصول  عامة أو حكومية تكون بسيطة وميكن 

يف  الوارد  التحليل  وباتباع  والكتابة.  القراءة  يستطيع  مواطن  لكل  مناسبة  لتكون 
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هذا الفصل فمن الرشوط األساسية للمشاركة يف مجتمع الشبكة املعارص الحصول 

عىل الحد األدىن من مهارات الحاسب اآليل واإلنرتنت من األنواع األربعة املحددة 

أعاله. وهذا ال يعني املهارات التشغيلية والرسمية فقط، بل أيضا الكفاءات »العليا« 

من  جزءا  تكون  أال  ويجب  اإلسرتاتيجي.  واملهارات  املعلومات  مجال  يف  لإلنرتنت 

التعليم االبتدايئ والثانوي والجامعي فقط، بل يجب أن تكون جزءا من تعليم الكبار 

اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  للمسنني،  خاص  اهتامم  توجيه  وميكن  أنواعه.  بجميع 

واألميني الوظيفيني واملهاجرين الذين يتحدثون بلغات أجنبية فقط.

ويف اآلونة األخرية، منذ نحو العام 2005 واكتشاف ما يطلق عليه »فجوة املستوى 

الوصول  نحو  توجه  من  التحول  يف  للحكومات  الرسمية  السياسات  بدأت  الثاين«، 

املادي لألجهزة إىل توجه نحو التعليم واملشاركة االجتامعية والثقافية عىل اإلنرتنت 

)van Dijk, 2009(. ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك املفوضية األوروبية التي تنص 

رصاحة يف خطة عملها للعام 2010 وإعالن ريجا  Riga Declaration )2006( عىل 

أنه ينبغي تقديم أغلبية الدعم للمشاركة الكاملة وتزويد الناس بالكفاءة الرقمية 

األساسية. وباإلضافة إىل الحكومات، فإن الرشكات، واملنظامت العامة، واألفراد أيضا 

يف  املتكافئة  املخرجات  من  األدىن  الحد  يف  االستثامر  زيادة  عىل  بالعمل  ملزمون 

مهارات الوسائط الرقمية واستخدامها واملشاركة يف مجتمع الشبكة.
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مقدمة

أمنوذًجــا  اليــوَم  الكــوينُّ  املــاُل  يجســُد 

مثاليًّــا للحيــاِة الرقميــة، ونظامــا للمعرفــة 

يعتمــد  التــي  واملامرســات  واملؤسســات 

ــة  ــات السلس ــى التدفق ــي ع ــا الفع وجوده

بــن  تتشــابك  التــي  الثنائيــة  للبيانــات 

ــداول يف  ــن الت ــن، وأماك ــتثمرين واملحلل املس

جميــع أنحــاء العــامل. ويعــرف املــال املعــارص 

ــة  ــات الرقمي ــال التكنولوجي ــن خ ــوح م بوض

ــا  ــن خاله ــدث م ــي تح ــل الت ــكال العم وأش

ــج شاشــات التــداول يف كل  بــدءا مــن توهُّ

مــكان إىل الخــوادم وأنظمــة الحاســبات اآلليــة 

املتطــورة التــي متــأ البورصــات، ومــن األجهــزة 

تريليونــاٌت من اآلحاد واألصفار: 
علم اجتماع املال يف مواجهة 

العصر الرقمي

»علُم اجتـــامِع املـاِل مرآٌة لكثرٍي من 
أشكال الحارِض السوسيولوجي، وهو 
بالتكنولوجيا وخيبة افتتاننا   يعكس 
أملنا منها، كام يعكس ماضينا املتخيل 
ومستقبلنا املوعود بجميع تجلياتهام«

88

خوان بابلو باردو غريا
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املحمولــة التــي يســتخدمها املتداولــون إلدخــال أوامــر البيــع والــراء يف الســوق 

إىل الكابــات العابــرة للمحيــط األطلــي التــي تــوزع اإلشــارات عــر البحــر والــر.

ــع،  ــريا للمجتم ــاال كب ــر مج ــة ال توف ــة التكنولوجي ــذه الخاصي ــدو أن ه ويب

وبالتــايل إلعــداد دراســات سوســيولوجية عــن طبيعــة النظــام املــايل الكــوين 

ــات  ــى متثي ــور ع ــا العث ــوف متام ــري املأل ــن غ ــس م ــع لي ــغيله. ويف الواق وتش

للــامل بوصفــه مجــاال آليــا بدرجــة عاليــة، ومدفوعــا بالدرجــة األوىل عــر آليــات 

د، عــى أســاس املعلومــات املتاحــة، كا مــن األنشــطة وتصميــم  خوارزميــة تحــدِّ

الكبــرية  املحافــظ االســتثامرية واالســراتيجيات طويلــة األجــل للمؤسســات 

وصغــار املســتثمرين عــى حــد ســواء. وبالتــايل كثــريا مــا ُتخضــع األســواق املاليــة 

ــك  ــن تل ــدا ع ــي. وبعي ــا االجتامع ــن محتواه ــرَّد م ــة ُتج ــا، وبالتبعي للتكنولوجي

ــي  ــال الرقم ــامع امل ــم اجت ــدو أن عل ــات منطــق الجشــع، يب ــن تحلي ــة م الحفن

ــا،  ــل عليه ــي يعم ــات الت ــات واآللي ــامع الخوارزمي ــم اجت ــتوى عل ــى إىل مس يرق

إلعــادة البنــاء السوســيولوجي ملــا هــو يف الواقــع أحــداث رقميــة روتينيــة وآليــة.

ويف هــذا الفصــل أزعــم أن اســتحداث علــم اجتــامع للــامل ال يظــل أمــرا ممكنــا 

ــتوى  ــى املس ــم ع ــة، ومه ــة النظري ــن الناحي ــز م ــر محفِّ ــا أم ــو أيض ــل ه ــط، ب فق

الســيايس - الســيام يف ضــوء األحــداث املضطربــة نوعــا مــا التــي شــهدها القطــاع املــايل 

ل أرضــا  ــه يشــكِّ ــال، فإن ــه امل ــذي يؤدي ــدور املحــوري ال ــي أخــريا. ونظــرا إىل ال العامل

خصبــة لاستفســارات السوســيولوجية للمجتمعــات املعــارصة. وبهــذا املعنــى ال يجــوز 

فهــم صعــود العــر الرقمــي داخــل النظــام املــايل وخارجــه عــى أنــه يشــري إىل إعتــاق 

ــاال عــى  ل مث ــاره يشــكِّ ــل باعتب ــة، ب ــة للحداث ــى االجتامعي ــن البن إضــايف لأســواق م

النســيج التكنولوجــي املتطــور باســتمرار للنشــاط االقتصــادي.

ــن: األوىل  ــي يف خطوت ــال الرقم ــامع امل ــم اجت ــة عل ــل أهمي ــذا الفص ــش ه ويناق

ــرق  ــارَئ بالط ــايل الق ــُم الت ــرِّف القس ــة يع ــة خاص ــة. وبصف ــة رصيح ــوة وصفي خط

املختلفــة التــي استكشــف علــامء االجتــامع مــن خالهــا املــال الرقمــي والتامثــي يف 

القــرن العريــن. والغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تأكيــد أن النظــرة السوســيولوجية 

ـُـفهم النظــرة  ــايل تـ ــة. وبالت ــواق املالي ــة األس ــع طبيع ــب م ــا إىل جن ــريت جنب ــد تغ ق

ــرية  ــا أس ــث، باعتباره ــتهدفها يف البح ــي تس ــياء الت ــل األش ــا مث ــيولوجية، مثله السوس
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الزمــان واملــكان والثقافــة واإلمــكان contingency. فعلــم اجتــامع املــال مــرآٌة لكثــري 

مــن أشــكال الحــارض السوســيولوجي، وهــو يعكــس افتتاننــا بالتكنولوجيــا وخيبــة أملنا 

منهــا، كــام يعكــس ماضينــا املتخيــل ومســتقبلنا املوعــود بــكل تجلياتهــام. واألمــر املثــري 

لأهميــة هــو أن التحــوالت التــي حــددت الــراث السوســيولوجي حــول املــال ليســت 

مجــرد نتــاج »لاكتشــافات« السوســيولوجية الجديــدة، بــل هــي يف األســاس مقيــاس 

إلعــادة التقييــم املســتمر لرطنــا اإلنســاين.

ــاين مــن هــذا  ــة حازمــة. ويستكشــف القســم الث ــة هــي توجيهي والخطــوة الثاني

الفصــل عــى وجــه التحديــد بعــض القضايــا السوســيولوجية ذات الصلــة عنــد مواجهــة 

مــا يســمى بالتشــكيات الرقميــة يف املــال. واســتمرارا ملنطــق القســم الســابق، يبحــث 

هــذا القســم يف بعــض املجــاالت املحتملــة التــي قــد يوفــر فيها الخيــال السوســيولوجي 

ــة،  ــا ثاث ــرِّق إليه ــي ُتُط ــات الت ــي. فاملوضوع ــايل العامل ــام امل ــراء للنظ ــر ث ــام أك فه

وهــي: دور التكنولوجيــات الرقميــة يف تكويــن معلومــات الســوق، ودورهــا يف املرونــة 

املعرفيــة للســوق، ويف املــواد التــي تعمــل بوصفهــا منصــات للــامل العاملــي.

ــا  ــتخَدم غالب ــي ُتس ــات الت ــى الثنائي ــراض ع ــل باالع ــذا الفص ــم ه ويختت

عنــد وضــع تصــور لتبنــي التكنولوجيــات الرقميــة يف مختلــف مجــاالت الحيــاة 

االجتامعيــة. وبــدال مــن تقديــم املــال املعــارص )أي الرقمــي( عــى أنــه منقطــع 

ــل  ــل يفضِّ ــذا الفص ــإن ه ــة(، ف ــة )أي التناظري ــوابقه الحديث ــن س ــه ع بطبيعت

فهــم التكوينــات الرقميــة للــامل يف ســياق ســجل تاريخــي مــادي أوســع 

ــال الرقمــي  للســوق. وضمــن هــذا الســجل التاريخــي ال يوجــد شــك يف أن امل

ــة.  ــات مختلف ــات ومامرس ــى أدوات ومؤسس ــوي ع ــه ينط ــث إن ــف، حي مختل

بيــد أن أساســيات النظــام تبقــى اجتامعيــة عــى نحــٍو بــارز، وراســخة يف 

التفاعــات االجتامعيــة، وأشــكال الثقــة املنظمــة، واللوائــح واألعــراف املجتمعيــة، 

ــي. ــو جمع ــى نح ــقة ع ــات املنس واملامرس

دراسة املال
تتمثــل معرفــة املــال يف فهــم املجــال األســايس للنشــاط الرأســاميل، وبالتــايل 

ــن أي  ــر م ــا أك ــوم، ورمب ــا الي ــارصة. أم ــات املع ــايس يف املجتمع ــر األس العن
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وقــت مــى، فــإن عمليــة املــال وطبيعتهــا لديهــا تداعيــات عــى معظــم أشــكال 

ــل  ــم الهائ ــذا الحج ــائدة. وه ــيايس الس ــادي والس ــي واالقتص ــم االجتامع التنظي

ــا الحــرج. ففــي أواخــر العــام 2007، عــى  ــل عــى وضعه ــة دلي لأســواق املالي

ســبيل املثــال، بلغــت األصــول املاليــة يف العــامل - مبــا يف ذلــك األســهم والديــون 

ــج املحــي  ــة بالنات ــون دوالر، مقارن ــع - 197 تريلي ــة والودائ الخاصــة والحكومي

ــذا  ــون دوالر )Farrell et al., 2008(. ويف ه ــغ 54 تريلي ــي البال ــاميل العامل اإلج

ــة  ــركات املحلي ــهم ال ــة ألس ــوقية اإلجاملي ــة الس ــت القيم ــه، بلغ ــام نفس الع

املتداولــة يف بورصــة لنــدن 137 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل للمملكــة 

ــن رأس  ــة م ــو 15 يف املائ ــات، 2007(، ونح ــدويل للبورص ــاد ال ــدة )االتح املتح

ــات  ــإن تداعي ــام 2009، ف ــول الع ــة )Wilson et al., 2007(. وبحل ــال الدول م

املشــكلة التــي ميكــن التعامــل معهــا عــى مــا يبــدو يف األوراق املاليــة املدعمــة 

ــن  ــة م ــون دوالر أو 2.5 يف املائ ــرد 0.7 تريلي ــادل مج ــا يع ــاري - م ــن عق بره

 )MacKenzie, 2008( ــة للســندات الخاصــة وقــروض الــركات الســوق العاملي

– قــد تســللت إىل كامــل مفاصــل االقتصــاد، وكشــفت النقــاب عــن الرابــط بــن 

االقتصــادات »االفراضيــة« و»الحقيقيــة«، ومهــدت الطريــق ألزمــٍة رأى كثــري مــن 

املعلقــن أنهــا تعــادل الكســاد الكبــري Great Depression الــذي حــدث يف العام 

1929. يجــب أن نفهــم املــوارد املاليــة باعتبارهــا عنــرا محوريــا يف املجتمعــات 

الحديثــة؛ فهــي بطريقــة مــا ذات أهميــة قصــوى لإلحاطــة بالعاقــات الدقيقــة 

واملتشــابكة التــي تقــوم عليهــا األشــكال الحاليــة للحيــاة االقتصاديــة املحكومــة 

ــة. بالوســائط التكنولوجي

ومــع ذلــك فقــد اتخــذ املــال أشــكاال عديــدة عــر الزمــن. عــى ســبيل املثــال، 

اســتندت األســواق املاليــة يف أوائــل القــرن التاســع عــر إىل مجموعــات الحالــة 

status groups)٭( وشــبكات الثقــة بــن األشــخاص، وإىل الصيانــة املســتمرة 

للمنظــامت املغلقــة التــي تتكــون مــن مســتثمرين معروفــن، إىل جانــب 

)٭( وفقا لنظرية املقومات الثاثة للتدرج الطبقي three-component theory of stratification، التي وضعها 
عامل االجتامع األملاين ماكس فير، ُتعرف مجموعة الحالة باعتبارها مجموعة األشخاص الذين ميكن متييزهم ضمن 

املجتمع بناء عى صفات غري اقتصادية، مثل الرف والهيبة والعرق واللون والدين. ]املحرر[.
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ــوص،  ــه الخص ــى وج ــوق، ع ــم. وكان الس ــن به ــن الخاص ــطائهم واملتداول وس

فضــاء مجســدا للغايــة: فعــى الرغــم مــن توافــر الجيــل األول مــن تكنولوجيــات 

االتصــاالت الكهربائيــة، فقــد كان أغلبيــة املتداولــن يلتقــون يف األســواق املاليــة 

ــن  ــكيلة م ــروا تش ــث ابتك ــهم، حي ــندات واألس ــادل الس ــة لتب ــات مغلق يف قاع

ــة. ــاءات الوجهي ــة، واإلمي ــارات اليدوي ــرة، واإلش الصيحــات املتناف

ــدايئ  ــط الب ــذا النم ــامع ه ــم االجت ــيكية يف عل ــد الكاس ــس التقالي وتعك

لأســواق املاليــة مبنتهــى الروعــة. وقــد ُتنوِولــت البورصــات، والســلع األوليــة، 

والبنــوك الخاصــة واملمولــون األثريــاء كثــريا يف كتابــات املؤلفــن مثــل جــورج 

 .Max Weber وماكــس فيــر Vilfredo Pareto ســيميل وفلفريــدو باريتــو

وقــد اعتــر ســيميل، عــى ســبيل املثــال، املــال مثــاال عــى »التســارع الشــديد 

يف وتــرية الحيــاة« و»الضغــط واالضطــراب املحمــوم« يف املجتمعــات الحديثــة 

)Simmel, 2004(. كــام رأى أن البورصــات كانــت متثــل تجليــات واضحــة 

ــة  ــح االقتصادي ــم واملصال ــا القي ــت فيه ــل »اختزل ــارعة، ومحاف ــة املتس للحداث

بالكامــل إىل الصيغــة النقديــة« التــي تســمح للقيــم »باالنتقــال عــر أكــر عــدد 

ــاول  ــد تن ــن« )Simmel, 2004: 506(. وق ــت ممك ــر وق ــدي يف أق ــن األي م

ــات  ــر أن موج ــث اعت ــف، حي ــور مختل ــن منظ ــوع م ــو Pareto املوض باريت

ارتفــاع الثقــة وانخفاضهــا التــي ميــزت أســواق األســهم - والتــي تتجــى عــى 

ســبيل املثــال يف تقلــب األســعار - تجســد »إيقاعــات املشــاعر« التــي ناحظهــا 

ــية يف  ــت أساس ــي كان ــة، والت ــن والسياس ــاق والدي ــرى كاألخ ــاالت أخ يف مج

ــات  ــا آللي ــا أمنوذج ــال أيض ــدم امل ــام ق ــب )Pareto, 1991(. ك ــن النخ تكوي

ــن  ــذي يتوافــق مــع الفعل ــم املؤســي ال ــط الســيايس والتعــاون والتنظي الضب

ــي  ــيطرة مال ــن س ــر ع ــف في ــات كش ــادي. ويف البورص ــي واالقتص االجتامع

رأس املــال عــى الــروة مــن خــال إنشــاء الحــدود التــي تفصــل بــن األصــاء 

والدخــاء، وبــن املشــاركن الرعيــن وغــري الرعيــن. ويف مقاربــة فيــر كانــت 

ــامن  ــا لض ــاركون فيه ــا املش ــة يحكمه ــى اجتامعي ــن بن ــارة ع ــات عب البورص

الوصــول إىل فضــاء مربــح مــن النشــاط االقتصــادي. فهــي كانــت، مــن جميــع 

ــة ذات توجــه اقتصــادي. ــى اجتامعي ــارة عــن بن النواحــي، عب
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ــيده  ــال يف تجس ــة امل ــن أهمي ــل، تكم ــاب األوائ ــؤالء الكت ــبة إىل ه وبالنس

ــن  ــي. لك ــام االجتامع ــيايس والنظ ــط الس ــادي والضب ــاب االقتص ــامذج الحس لن

األهــم مــن ذلــك هــو أن املــال كان توضيحــا لآلليــات االجتامعيــة التــي أعطــت 

ــة شــكا. ومل يكــن املــال مجــاال للنشــاط التكنولوجــي الحــر أو للفضــاء  الحداث

املنفصــل عــن منطــق الحيــاة اليوميــة. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد كان 

إىل حــدٍّ مــا مــن نفــس نــوع املحادثــات والثقــة والحالــة وأشــكال الســيطرة التــي 

كانــت تحــدد شــكل املجتمــع ككل.

لكــن املــال مل يكــن ثابتــا، وطــوال القــرن العريــن شــهد الســوق عــددا مــن 

التغــريات. ومــن املهــم أن صــاالت البورصــات وقاعــات التــداول يف جميــع أنحــاء 

ــدءا  ــة - ب ــة مبجموعــة متنوعــة مــن التكنولوجيــات الرقمي العــامل كانــت مأهول

ــاقة  ــبة الش ــكال املحاس ــوىل أش ــت تت ــي كان ــة الت ــبات اآللي ــزة الحاس ــن أجه م

وصــوال إىل األنظمــة التــي كانــت تنــر األســعار عــر مســافات كبــرية ويف الوقــت 

الحقيقــي. ومل تعــد األســواق مقيــدة بنطــاق الصــوت البــري أو زمــن املحادثات 

ــة  ــة. بــل عــى العكــس، فقــد أصبــح يف إمــكان إشــارات الســوق الرقمي الهاتفي

االنتقــاُل عــر املناطــق الزمنيــة، مبعــزل عــن قيــود املــكان.

وبالنســبة إىل املحللــن يف هــذا العــامل الجديــد الجــريء، قدمــت املــوارد املاليــة 

ملحــة عــن التكوينــات املمكنــة للمســتقبل السوســيوتقني: متامــا كــام ترمــز نهايــة 

ــز  ــآكل الحواج ــإن ت ــخ )Fukuyama, 1992(، ف ــة التاري ــاردة إىل نهاي ــرب الب الح

ــدا يف مجــال  ــات املعلومــات، وتحدي ــة ونــر تكنولوجي أمــام تجــارة األوراق املالي

 )O’ Brien, The end of الخدمــات املاليــة، كان يــدل عــى نهايــة الجغرافيــا

)geography 1992. وهكــذا، بالنســبة إىل عــدد مــن علــامء االجتــامع، مل يعــد يف 

ــر  ــدا بالدوائ ــا مقي ــار املــال عــى وجــه الخصــوص واالقتصــاد عموم اإلمــكان اعتب

املحليــة لجهــات اتصال متامســكة تتحكــم يف اإلنتاج املــادي واالنخــراط يف معامات 

غــري واضحــة وتحديــد قيــم الســوق بنــاء عــى العاقــات والثقــة الشــخصية. ويف 

ــا غــري  ــر أن تكنولوجيــات املعلومــات تجعــل الجغرافي أســواق العــر الحــايل اعُت

ــة« و»غــري  ــذوات »األخاقي ــة« ُتســتبدل بال ــة »املادي ــات الفردي مهمــة، وأن الهوي

الشــخصية« للــركات، وأن أمنــاط التبــادل الخاصــة باألســواق »القدميــة« اســُتعيض 
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ــات«   ــباح إلكرون ــوى »أش ــا س ــف وراءه ــي ال تخلِّ ــة الت ــات الرقمي ــا باملعام عنه

ــري  ــن غ ــح م ــار، يصب ــذا اإلط Grundfest, 1988( ghosts of electrons(. ويف ه

املمكــن التمييــز بــن جوهــر املجتمــع وأســواقه والتكوينــات املغناطيســية للتخزين 

الســحايب يف محــركات األقــراص الصلبــة املنتــرة يف جميــع أنحــاء العــامل؛ وُينظــر إىل 

وجودنــا باعتبــاره يتحقــق داخــل الرامــج وحولهــا؛ وُتَعــد شــخصياتنا املاليــة نتــاَج 

ــي  ــرات الت ــا والف ــا وعواطفن ــا أفكارن ــرة؛ أم ــدات الذاك ــدن ووح ــتيك واملع الباس

نتذكرهــا مــن ماضينــا والصــور املتخيَّلــة التــي نرســمها عــن مســتقبلنا فُتصــاغ عــى 

شــكل تدفقــات مــن اإلشــارات التــي ُتجمــع مــن قبــل شــبكة دامئــة مــن محــوالت 

.processors واملعالجــات   routers التوجيــه  وأجهــزة   transducers  الطاقــة 

ذاتــه  عــن  مقلــدا  املجتمــع منوذجــا  أصبــح  التكنولوجــي  الواقــع  هــذا  ويف 

)Baudrillard, 1994(، بوصفــه مجــرد تدفقــات مرابطــة للمكان والزمــن واملعلومات.

 الواقــع أن هــذا الخلــط املبكــر لتكنولوجيــات املعلومــات واملــال أدى إىل نشــوء نظام 

سوســيولوجي متخيَّــل sociological imaginary وفــق مواصفــات محــددة للغايــة، وقــد 

ُعــرِّ عــن ذلــك بوضــوح مــن خــال كتابــات مانويــل كاســتيلز. وبالنســبة إىل كاســتيلز، كان 

املــال املعــارص هــو الطبقــة املهيمنــة يف »االقتصــاد الجديــد«، فهــو املجــال:

ــطة  ــع األنش ــن جمي ــاح م ــع األرب ــداول جمي ــه ت ــدث في ــذي يح ال

والبلــدان. وتعمــل هــذه الســوق املاليــة الكونيــة جزئيــا وفقــا لقواعــد 

الســوق. فهــي تتشــكل وتتحــرك بواســطة االضطرابــات املعلوماتيــة مــن 

أصــول مختلفــة، وتحــدث عمليــة املعالجــة والنقــل عــى الفــور تقريبــا 

بواســطة أنظمــة معلومــات متصلــة مــن ُبعد يف غيــاب التنظيم املؤســي 

ــل  ــا تتمث ــة )Castells, 2000b(. ]...[ ورمب ــال الكوني ــات رأس امل لتدفق

نتيجــة ]...[ العوملــة املاليــة يف أننــا أدخلنــا اآللــة إىل صميــم اقتصاداتنــا 

ــة  ــوس البري ــدو كاب ــم. ويب ــٍو حاس ــا بنح ــم يف حياتن ــت تتحك فأصبح

املتمثــل يف رؤيــة أجهزتنــا تتحكــم يف عاملنــا عــى وشــك أن يصبــح 

حقيقــة واقعــة - ليــس عــى شــكل روبوتــات تحرمنــا مــن الوظائــف أو 

عــى هيئــة أجهــزة كمبيوتــر حكوميــة تتحكــم يف حياتنــا، ولكــن بوصفهــا 

.)Castells, 2000a: 34( ــة ــات املالي ــا للمعام ــا إلكروني نظام
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ــت أن  ع ــي ادَّ ــرى الت ــات األخ ــع الرواي ــدى م ــه ص ــرأي كان ل ــذا ال ــل ه مث

دا رشســا يف املجالــن العــام  تكنولوجيــات املعلومــات تشــهد عــى مــا يبــدو متــدُّ

ــيولوجي  ــام السوس ــذا النظ ــبة إىل ه ــة، بالنس ــة العملي ــن الناحي ــاص. وم والخ

ــل، مل يعــد املــال يتشــكل أو ُيتحكــم فيــه مــن ِقبــل النخــب التــي كانــت  املتخيَّ

تحتكــر االتصــال بشــبكة اإلنرنــت يف املــايض. فقــد أصبــح اآلن آليــة تكنولوجيــة 

متتــد عــر الجغرافيــات الثقافيــة واملكانيــة وتعمــل كأنهــا نــواة التجانــس يف هــذا 

العــامل االقتصــادي متزايــد العوملــة. وكان »املجتمــع الشــبي«، كــام أطلــق عليــه 

مانويــل كاســتيلز، يف طــور التكويــن. وبفضــل وجــوده، نشــأ نظــام )أو، باألحــرى، 

. )Castells, 2000a, 2000b(ــد ــل( اقتصــادي جدي خل

التطبيع االجتامعي للامل
ــع  ــث ال متن ــال الحدي ــغيل امل ــات يف تش ــات املعلوم ــة تكنولوجي إن مركزي

بــأي حــال مــن األحــوال إمكانيــة أن تكــون هنــاك رؤيــة سوســيولوجية لأســواق 

املعــارصة. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اعتــامد تكنولوجيــات املعلومــات 

واســتخدامها ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن ظهــور للعــر الرقمــي يف مجــال املــال 

العاملــي يســتلزم انتشــار األشــكال االجتامعيــة والتنظيميــة والسياســية، بــدال مــن 

إســقاط منــوذج مســطح أو متجانــس للعــامل عــى ركيــزة رقميــة موحــدة.

ــامع  ــم االجت ــه »عل ــق علي ــا ُيطل ــال م ــن خ ــة م ــرؤى التحليلي ــدى ال ــدم إح ُتق

ــارك  ــل م ــن، مث ــامل مؤلف ــن أع ــذي يتضم ــد« )Preda, 2007(، ال ــادي الجدي االقتص

 ،Harrison White )1981( وهاريسون وايت Mark Granovetter )1985( غرانوفير

الذيــن ُيعــرف عمومــا بدورهــم الحيــوي يف إحيــاء االهتــامم بالدراســة السوســيولوجية 

 Baker, 1984; Podolny, 1993; Smith, 1989; White, :ــة )انظــر ــاة االقتصادي للحي

ــم  ــن، وغريه ــؤالء املؤلف ــامل ه ــدم أع Zukin and DiMaggio, 1990 ;2002(. وتق

مــن املؤلفــن ذوي الصلــة، عــى وجــه الخصــوص نقــدا سوســيولوجيا مقنعــا ومســتنريا 

للتفســريات الســائدة للتفاعــل االقتصــادي، والتــي تختــزل عمليــة التبــادل يف الســوق 

ــم  ــة. ويف عل ــم املنفع ــي تعظِّ ــة الت ــابية العقاني ــات الحس ــن العملي ــلة م إىل سلس

ــا  ــي تطرحه ــة إرجــاع منــاذج الفعــل اإلنســاين الت ــامع االقتصــادي تحــدث عملي االجت
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ــيولوجية. ويف  ــات السوس ــاق التحلي ــاد إىل نط ــم االقتص ــل عل ــات مث ــض التخصص بع

ــا  ــواق باعتباره ــر األس ــادي، ال تف ــامع االقتص ــم االجت ــكيله لعل ــاد تش ــور املع املنظ

آليــات لتبــادل وإعــادة تخصيــص الســلع والخدمــات؛ فهــي باإلضافــة إىل ذلــك، أنظمــة 

إشــارة مدمجــة يف مجموعــة أوســع مــن العاقــات االجتامعيــة التــي تســاعد األفــراد 

ــم املخاطــر والتعامــل مــع عــدم اليقــن واســتقرار الشــبكات  واملؤسســات عــى تقيي

ــة عــر املــكان والزمــان. وبالعــودة إىل بعــض األفــكار التــي توصلــت إليهــا  االقتصادي

األجيــال الســابقة مــن علــامء االجتــامع - وخصوصــا ماكــس فيــر وجــورج ســيميل - 

يــرى علــم االجتــامع االقتصــادي أن حيــاة الســوق قابلــة للنقــد السوســيولوجي، حيــث 

يَعــد املــال موضوعــا بحثيــا غنيــا مــن الناحيــة التجريبيــة.

ومــع ذلــك فــإن علــم اجتــامع املــوارد املاليــة يتجــاوز علــم االجتــامع 

ــا  م فيه ــدِّ ــة تق ــاالت بحثي ــة مج ــد ثاث ــد توج ــه التحدي ــى وج ــادي. وع االقتص

املقاربــة السوســيولوجية إعــادة تقييــم نقديــة للــامل يف مواجهــة ظهــور العــر 

ــة. ــة توجيهي ــة، وإْن بطريق ــاالت الثاث ــذه املج ــاه ه ــف أدن ــي. وُتوص الرقم

املعلومات ونشاط السوق
يف املســتوى األول يقــدم علــم اجتــامع املــال الجديــد نقــدا لفكــرة واســعة االنتشــار 

مفادهــا أن عــامل األســهم والســندات واملشــتقات املعقــدة يتســم بالتدفــق واالنعتــاق 

واالنضغــاط املــكاين والزمنــي ]و[ بالعاقــات يف الوقــت الحقيقــي )وجميعهــا متحــررة 

مــن قيــود الجســد واملــادة واملــكان( )Lash, 2002(. وتحلــل األدبيات الجديــدة بطريقة 

مــا االنقســام بــن املجــال الرقمــي واملجــال التناظــري مــن خــال تفســري املعلومــات 

باعتبارهــا مرنــة، وممكنــة ومحكومــة بوســائط معرفيــة. بعبــارة أخــرى فهــي ال تنظــر 

إىل املعلومــات بوصفهــا تســبق النشــاط االجتامعــي، بــل باعتبارهــا تنتــج عنــه.

عــى ســبيل املثــال، بالنســبة إىل بعــض علــامء االجتــامع تشــكل املعلومــات 

ــن  ــل ب ــارة ردود فع ــي إىل إث ــددة تف ــة مح ــن بيئ ــات ضم ــأة يف التوقع مفاج

املشــاركن يف الســوق )Preda, 2010(. واملعلومــات بهــذا املعنــى ال ميكــن 

قياســها إال مــن حيــث التوقعــات املجتمعيــة، وبالتــايل فهــي يشء يســمح 

تــأيت املعلومــات يف شــكل  بوصــف سوســيولوجي. وبالنســبة إىل اآلخريــن 
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ــدة  ــعر الفائ ــل س ــل، مث ــى التنق ــرية ع ــدرة كب ــع بق ــة تتمت ــق اجتامعي حقائ

ــات  ــدن )MacKenzie, 2007 )LIBOR، أو التصنيف ــوك يف لن ــن البن ــائد ب الس

 .)Pollock and Williams, 2009( املقدمــة مــن األقــران واملؤسســات الرســمية

ــاء  ــدة، وبن ــة املعق ــات التنظيمي ــاج التدخ ــات نت ــون املعلوم ــرأي تك ــذا ال به

ــن  ــال. ولك ــاط واالتص ــكال النش ــد األدوات وأش ــا، وتوحي ــاظ عليه ــة والحف الثق

ــة(  ــة متطــورة )وسياســية للغاي ــإن املعلومــات هــي فئ ــن ف بالنســبة إىل اآلخري

مــن املشــاركن يف الســوق. مــن هــذا املنظــور تتوقــف طبيعــة املعلومــات عــى 

ــة.  ــة يف النهاي ــة الكبــرية، وإن كانــت محلي ــة التقني ــات االجتامعي ــن الرتيب تكوي

تحــدث عمليــة الرقمنــة والتحــوالت املعلوماتيــة األخــرى باعتبارهــا تغــريات يف 

العاقــات بــن أنظمــة التصنيــف التــي يبنــى عليهــا تعريــف العنــارص بوصفهــا 

ــا. عــى ســبيل  ــي تشــكل مجــاال معين ــا ال، واملامرســات الت ــات وإم ــا معلوم إم

املثــال، يف بورصــة لنــدن لــأوراق املاليــة يف أوائــل ســبعينيات القــرن املــايض مل 

ــداول إىل أنظمــة نــر  ينظــر مجتمــع الوســطاء وصانعــي الســوق يف قاعــة الت

األســعار باعتبارهــا »مفيــدة«. بالنســبة إليهــم كانــت املعلومــات املزعومــة 

الــواردة يف األســعار متاحــة فقــط يف قاعــة التــداول، و فقــط مــن خــال معرفــة 

متجســدة للغايــة يف الســوق واملشــاركن فيهــا، لذلــك تطلبــت معلومــات املــال 

ــم  ــادة تنظي ــام أدى إىل إع ــة، م ــات البورص ــريا يف مامرس ــدن تغ ــة يف لن الاحق

إجــراءات املشــاركن يف الســوق لتصميــم تكنولوجيــات ولوائــح معينــة. عندهــا 

فقــط أصبحــت األســعار التــي تعرضهــا تكنولوجيــات املعلومــات »مفيــدة«، أي 

 Pardo-Guerra,( ــن هــم يف الســوق ــا مل ــى عملي ــا اكتســبت معن فقــط عندم

2010(. ومل تنبثــق التغــريات يف تنظيــم صناعــة األوراق املاليــة مــن شــكل محــدد 

ــي ال تنضــب عــى  ــات الت ــق املعلوم ــوة تدف ــن ق ــايت، وال م ــراء املعلوم ــن ال م

التنظيــم االجتامعــي، وال مــن اليــد الخفيــة للســوق التــي رأت يف التحــول الرقمي 

ــا طــرأ عــى التفاعــل وجهــا لوجــه. تطــورا طبيعي

م باعتبارهــا نتيجــة للتدخــات االجتامعيــة، أي  ومادامــت املعلومــات ُتقــدَّ

باعتبارهــا نتــاج سلســلة مــن التفاعــات التــي تســبق معاملــة الســوق، فإنــه يجــب 

ــال  ــة يف امل ــات الرقمي ــه. والكيان ــا سوســيولوجيا صالحــا يف حــد ذات اعتبارهــا هدف
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ليســت اســتثناء. ويف النهايــة ليســت األنظمة الرقمية ســوى وســائل محــددة لتقديم 

البيانــات وتوصيلهــا والعمــل بهــا. وهنــا تــرز فرصــة لاستكشــاف السوســيولوجي، 

عندمــا تقــاس يف نهايــة املطــاف قيمــة هــذه البيانــات ومعناهــا مــن خــال أنشــطة 

ــال، مــن خــال أشــكال النشــاط االجتامعــي  ــة محــددة )عــى ســبيل املث اجتامعي

ــم  ــدى عل ــإن ل ــك ف ــا(. لذل ــا مبتدئ ــا يكــون املــرء محل ــب عندم املرتبطــة بالتدري

اجتــامع املــال الرقمــي كثــريا ليقولــه حــول كيفيــة إنشــاء املعلومــات، كــام أن هنــاك 

كثــريا مــن األمــور التــي مل ُتَقــل حتــى اآلن حــول هــذا موضــوع اللحظــة هــذا.

املعرفة والعنارص املكانية والزمانية للامل
وعــى غــرار املعلومــات، كان املــكان وعاقتــه باملعرفــة أيضــا موضوعــا 

إلعــادة التقييــم يف إطــار علــم اجتــامع املــال الحديــث. وعنــد تحليــل مامرســات 

ــتقبل  ــل مس ــا متث ــا باعتباره ــاد به ــتوية واملش ــس املس ــإن التضاري ــوق، ف الس

االقتصــاد الجديــد يف أواخــر الثامنينيــات، وأوائــل التســعينيات مــن القــرن 

املــايض، أصبحــت يف غايــة الوعــورة. فعــى ســبيل املثــال ُصممــت معرفــة 

االقتصــاد الجديــد الجاهــزة ظاهريــا والقابلــة للنقــل بشــكٍل تكشــف فيــه عــن 

 Karin Knorr-Cetina ــيتينا ــور س ــن كن ــت كاري ــام قال ــة. وك ــا الطارئ أصوله

:Alex Preda وأليكــس بريــدا

ــة  ــة واالجتامعي ــوم يف مجــاالت األنشــطة االقتصادي ــه الي ــا نواجه م

هــو »التضمــن املعــريف« epistemic embeddedness لهــذه األنشــطة 

ــة  ــة االقتصادي ــا ملجتمعــات املعرفــة مــن حيــث الديناميكي ]...[ وفهمن

القامئــة عــى التكنولوجيــا يجــب أن ُيســتكمل بفهــٍم قائــم عــى أســاس 

ــطة  ــا بواس ــة وتحويله ــات االقتصادي ــراق املعام ــة اخ ــي لكيفي تجريب

ــات  ــريف للمعام ــول املع ــح »التح ــري مصطل ــة. ويش ــات املعرفي املامرس

االقتصادية« epistemization of economic transactions إىل موقف 

ــن  ــض م ــا ببع ــط بعضه ــى - ويرتب ــات ع ــذه املعام ــه ه ــد في تعتم

خــال - عمليــات وأنظمــة تحليــل متعــددة باســتخدام طــرق مختلفــة 

.)Knorr-Cetina and Preda, 2001: 30–31(



170

علم االجتماع الرقمي

إن مكاتــب بنــوك االســتثامر، ووكاالت التصنيــف، ورشكات الوســاطة ليســت 

ــن  ــارة ع ــي عب ــل ه ــات، ب ــة للمعلوم ــري امللموس ــات غ ــوات للتدفق ــرد قن مج

ــاء  ــة إنش ــا عملي ــدث فيه ــع تح ــة، ومواق ــادة املعالج ــة وإع ــة للمعالج أنظم

املعرفــة وإعــادة إنشــائها والتفــاوض عليهــا عــر املجتمعــات املحليــة املعرفيــة؛ 

وهــي إىل حــٍد مــا املصانــع )املحليــة( للمعرفــة )الكونيــة(. ويف الســوق املاليــة، 

»يشــارك املتداولــون يف العمــل املعــريف، باإلضافــة إىل إجــراء معامــات اقتصادية« 

)Knorr-Cetina and Bruegger, 2002(. ونتيجــة لذلــك تتحــول األســواق 

ــة إىل: ــة الكوني املالي

أنظمــة اجتامعيــة تتوافــق مــع شــكل مــن أشــكال الذاتيــة املتداخلــة 

intersubjectivity، وهــي عبــارة عــن تنســيق مصغــر للوعــي يعــادل مــا هــو 

ممكــن يف املوقــف املبــارش )وجهــا لوجــه( ويتجــاوزه. ويبــدو أن هــذه األســواق 

منطيــة مــن حيــث البنــى )مثــل، بنــى املحادثــة( واآلليــات )عــى ســبيل املثــال، 

اآلليــات التفاعليــة للحوكمــة االجتامعيــة( التــي تتوســع يف هــذا التنســيق 

املصغــر. ]...[ ويرتــب عــى تدفــق املاحظــات التــي تجمــع هــذه األســواق معــا 

حــدوث تدفقــات للمعرفــة؛ أمــا تنســيق الوعــي ]...[ فإنــه يتقاطــع مــع تبــادل 

.)Knorr-Cetina and Bruegger, 2002: 941( املعرفــة

 ،)Thrift, 1996( بيــد أن املعرفــة محــددة تاريخيــا وجغرافيــا عى حــدٍّ ســواء

ــت  ــام كان ــي مثل ــال الرقم ــل امل ــبة إىل تحلي ــة بالنس ــاء ذا صل ــل الفض ــا يجع م

الحــال بالنســبة إىل املــال التناظــري. وتنبثــق التكوينــات املكانيــة للنظــام املــايل 

مــن اإلمكانيــات التــي تتيحهــا املنصــات التكنولوجيــة للســوق مثلــام تنبثــق مــن 

الجغرافيــات الثقافيــة ملعرفــة الرأســاملية )Thrift, 2005(. ومجــال التــداول 

ــات  ــال خوارزمي ــن خ ــتثامر م ــرارات االس ــه ق ــذ في ــذي ُتتخ ــردد، ال ــايل ال ع

الحاســب اآليل املعقــدة التــي تســتحوذ عــى البيانــات وتعالجهــا يومــا بعــد يــوم، 

ــايل وجمــوده  ــة تشــكيل الفضــاء امل ــري عــى قابلي ــا إىل حــد كب ــاال الفت ُيعــد مث

ــتثامري  ــك اس ــتخدام بن ــة الس ــم املصمم ــن أن النظ ــي. ويف ح ــر الرقم يف الع

يف منطقــة وســط مانهاتــن ُتوضــع مــن قبــل فريــق عاملــي - وهــو عبــارة عــن 

متخصصــن مــن رسيانــكا يعملــون جنبــا إىل جنــب مــع مكتــب لنــدن التابــع 
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لركــة تكنولوجيــا معلومــات هنديــة - فــإن املشــكلة األساســية التــي يواجههــا 

ــزة  ــون أجه ــامن أن تك ــص يف ض ــة، وتتلخ ــكلة محلي ــا مش ــي دامئ ــون ه الفني

الحاســبات اآلليــة التــي تديــر الخوارزميــات قريبــة فعليــا مــن خــوادم البورصــة 

مــن أجــل تقليــل الوقــت املســتغرق يف انتقــال أوامــر البيــع والــراء اإللكرونيــة 

بــن النقطتــن.

املواد واملامرسات املالية
تــدل أهميــة الكفــاءات التكنولوجيــة يف تشــغيل املــال الحديــث عــى ســمة 

أعمــق للمجتمــع الــذي غالبــا مــا يحيط بــه خطــاب الحداثــة والرابــط املعلومايت 

يف العــر الرقمــي، وهــذه الســمة تتمثــل يف اعتــامد األنظمــة واملنظــامت عــى 

ــة. الواقــع أن علــم اجتــامع املــال  ــة العميقــة وغــري املرئي ــة التحتيــة املادي البني

ــا  ــواد األوســع نطاق ــة وامل ــى التحتي ــا مهــام يف دراســة هــذه البن وجــد موضوع

ــاٍل فقــد تبــن أن فهــم  التــي تشــكل الركيــزة التشــغيلية لتبــادل الســوق. وكمث

ــاء  ــا الفض ــل فيه ــي يعم ــداول، الت ــرف الت ــادي لغ ــب امل ــن الرتي ــات ب التفاع

ــة  ــات املعرفي ــن العملي ــا، وب ــة وتنفيذه ــق املعرف ــى خل ــة ع واألدوات املصنَّع

للمشــاركن يف الســوق، هــو عامــل أســايس لفهــم ديناميكيــات حســاب الســوق. 

ــل  ــام داخ ــب امله ــن تتطل ــع ورشاء، ولك ــات بي ــرد عملي ــت مج ــواق ليس فاألس

ــاج أنشــطة  ــرية مــن التخصــص والتنســيق مــن أجــل إنت الســوق مســتويات كب

ذات مغــزى مؤســي. وكــام يتضــح مــن قاعــات التــداول الحديثــة، حيــث 

تحــدث عمليــة ترتيــب أنــواع مختلفــة مــن املتداولــن بطريقــة اســراتيجية مــن 

أجــل متكــن األشــكال املمكنــة لاتصــال، فــإن الرتيبــات املاديــة ُتَعــدُّ رضوريــة 

ــر  ــواد ُتظه ــة امل ــل إن أهمي ــوق )Beunza and Stark, 2004(. ب ــغيل الس لتش

أن العمليــة الحســابية ليســت »ذهنيــة« بنحــٍو كي، كــام ال ميكــن أن نعهــد بهــا 

ــة موزعــة عــى مجموعــة غــري  ــا باألحــرى عملي ــا إىل األدوات املصنَّعــة. إنه كلي

 .)Callon, 1998( ــياء ــن األشــخاص واملؤسســات واألش متجانســة م

ــا يف  ــتخدم أيض ــي ُتس ــل ه ــم، ب ــرد الدع ــت ملج ــات ليس ــن التكنولوجي لك

العمــل. فقــد تبــن أن الســندات البســيطة، التــي ال تعــدو كونهــا أوراقــا مطبوعة، 
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تســتطيع تغيــري الســوق بطــرق غــري متوقعــة. عــى ســبيل املثــال يف وقــت كانــت 

فيــه أجهــزة الحاســبات اآلليــة املحمولــة باهظــة الثمــن ومكلفــة ماديــا اســتخدم 

املتداولــون يف بورصــة شــيكاغو أوراقــا تحتــوي عــى األســعار النظريــة للخيــارات 

 Black-Scholes-Merton ــون ــاك شــولز مريت ــا منــوذج تســعري ب ــأ به ــام تنب ك

ســواء لــراء أو بيــع ســند معــن. وباســتخدام هــذه األوراق، كــام يزعــم دونالــد 

ماكنــزي Donald MacKenzie ويوفــال ميلــو Yuval Millo، فــإن التجــار 

ــع  ــة إىل واق ــل األســعار النظري ــة املســتخدمة لتحوي ــة االقتصادي ــوا النظري طبق

ملمــوس: فمــع تبنــي التجــار هــذه األوراق ومنوذجهــا األســايس مــن الخيــارات، 

أصبحــت الســوق تشــبه تنبــؤات النظريــة؛ فقــد ســمحت هــذه األوراق للنظريــة 

بــأن تصبــح واقعــا )MacKenzie and Millo, 2003(. وهنــا أصبــح مــن الواضــح 

وجــود عاقــة بالتقاليــد السوســيولوجية األوســع: بنــاء عــى منطــق روبــرت كيــه 

ــوءات  ــن خــال هــذه األوراق، تحققــت نب ــه م ــون )Merton, 1948(، فإن مريت

أحــد املبــادئ األساســية يف علــم االقتصــاد املــايل. وأصبــح منــوذج تســعري بــاك 

ــري  ــق أدت إىل تغي ــة التحق ــوءة ذاتي ــن خــال اســتخدامه، نب ــون، م شــولز مريت

عــامل املــال إىل األبــد.

االستنتاجات
ــورق  ــل ال ــيطة مث ــات البس ــيكاغو أن التكنولوجي ــال يف ش ــور امل ــح تط يوض

والحــر تــؤدي دورا رئيســا يف تشــغيل الســوق واستنســاخه. وقبــل وصــول النظــم 

اآلليــة والشــبكات اإللكرونيــة الكونيــة التــي ربطــت بــن أطــراف الكــرة األرضيــة 

ــن  ــدءا م ــل - ب ــة للتموي ــات املادي ــإن الرتيب ــي، ف ــت الحقيق antipodes يف الوق

البيئــة الحرضيــة التــي ربطــت التــداول مبوقــع وشــكل وظائــف التعامــل يف صــاالت 

أســواق األســهم، وصــوال إىل تركيــب الهواتــف، ومــؤرشات األســهم، وشاشــات عــرض 

األســعار، واألثــاث اليومــي - كانــت رضوريــة يف تشــكيل تطــور األســواق. فهــي مل 

تعكــس الطابــع املتجســد للمعامــات املبــارشة أو تتفاعــل معــه فقــط، بــل وفــرت 

أيضــا، وبالقــدر نفســه مــن األهميــة، األســس املاديــة التجاهــات وتوقعــات صناعــة 

ــت  ــل. وكون ــي للتموي ــور التكنولوج ــكل التط ــددت ش ــك ح ــة، وبذل األوراق املالي
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حلبــات التــداول يف شــيكاغو )Zaloom, 2006(، والنيابــة العامــة يف باريــس 

والوظائــف   )PardoGuerra, 2010( لنــدن  يف  واملاعــب   ،)Muniesa, 2005(

ــي  ــة الت ــارات التكنولوجي ــا، الخي ــة عــى طريقته ــورك، كل جه املتخصصــة يف نيوي

اتخذتهــا البورصــات يف كل موقــع. فاملــواد ليــس لهــا وزن مــادي يف الوقــت الحــارض 

فقــط، بــل هــي تتمتــع أيضــا بثقــل تاريخــي؛ حيــث تربــط بن املامرســات الســابقة 

والتوقعــات املســتقبلية للســوق وبــن مكانتهــا يف املجتمــع. يبــدو أن تــروس اآللــة 

التــي تحــدث عنهــا كاســتلز معقــدة للغايــة.

ــى مصــدرا للحــاالت  ــامل الرقمــي يف هــذا املعن ــدة لل ــد األشــكال الجدي ُتَع

املهمــة الستكشــاف ثاثــة جوانــب ذات صلــة سوســيولوجية بحيــاة الســوق يف 

املجــال الرقمــي: أوال: الطريقــة التــي تحــدث بهــا عمليــة التفــاوض عــى أمنــاط 

التفاعــل وتبلورهــا وتطبيقهــا عــى مســتويات مختلفــة مــن الســوق ومــن 

ــة  ــاج املعرف ــة إنت ــا: دور وطريق ــة. ثاني ــة وتناظري خــال أنظمــة مختلفــة رقمي

وصياغتهــا وتعبئتهــا مــن خــال األفــراد والروتوكــوالت والتكنولوجيــات يف جميــع 

أنحــاء العــامل. وكيــف، عــى وجــه الخصــوص، ميكــن للمجــال الرقمــي أن يحمــل 

مدلــوال آخــر يشــري إىل التوســع يف املجــال املــايل؟ وثالثــا: مــدى األهميــة والتطــور 

املشــرك لــكل مــن التكنولوجيــا واملامرســة والتنظيــم يف العمليــات االقتصاديــة. 

ــة،  ــة للحداث ــزة الرقمي ــي تشــكل الركي ــك الت ــك تل ــات، مبــا يف ذل إن التكنولوجي

ــذي تشــغله هــذه  ــع ال ــى اآلن املوق ــم. ومل يستكشــف حت ــات للتنظي هــي آلي

اللوائــح يف الســوق ســواء عــن قصــد أو مــن دون قصــد.

ومــع زيــادة وجــود التكنولوجيــا الرقميــة يف املجــال املــايل، ال بــد مــن 

ــدد  ــن ُتح ــن ل ــة. ولك ــة واملعرفي ــامل العملي ــن األع ــدة م ــكال جدي ــور أش ظه

مــن قبــل تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت املتوافــرة اليــوم أو التــي 

ــأي  ــة ب ــإن املطالب ــة ف ــات الحديث ــي الدراس ــام توح ــتقبل. وك ــتتوافر يف املس س

مركزيــة للتكنولوجيــات الرقميــة تعنــي فقــدان األهميــة. واإلشــارة ضمنــا إىل أن 

ــا للجانــب »الرقمــي« يتداخــل مــع مجــال منفصــل  ــاك مجــاال متســقا ذاتي هن

للجانــب »االجتامعــي« )Latham and Sassen 2005( تعنــي التغــايض عــن 

الطابــع املــروط واملتمركــز للتكنولوجيــا واملعرفــة واملامرســة. والواقــع أنــه لــن 
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يكــون يف مصلحــة املعرفــة املســتقبلية املتعلقــة باملــال أن ُيبَقــى عــى الثنائيــات 

ــن  ــي، وب ــن التكنولوجــي واالجتامع ــن الرقمــي والتناظــري، وب ــع ب ــي تجم الت

ــات يف  ــك لفشــل هــذه الثنائي ــد، وذل ــورة والتقلي ــن الث ــايض، وب املســتقبل وامل

تســليط الضــوء عــى التفاصيــل الدقيقــة للتفاعــات السوســيوتقنية التــي تحيــط 

ــا. ــوق وتنظمه ــات الس مبؤسس

بهــذا املعنــى فــإن التحديــات التــي تطرحهــا املقاربــة السوســيولوجية للــامل 

عديــدة. ويجــب عــى املؤلفــن، الذيــن يســتمدون معارفهــم مــن ماضيهــم 

األكادميــي، أن يكونــوا حذريــن مــن خطــاب الحداثــة والقطيعــة مــع املــايض الــذي 

يحيــط باالبتــكار التكنولوجــي. كــام يجــب عليهــم مراعــاة العمليــات )التــي غالبــا 

مــا تكــون ُمخفــاة ومتجاَهلــة( والتــي تــؤدي إىل التغيــري يف املجــال املــايل. وال تعتــر 

ــة فقــط  ــة محلي ــه ذو أهمي ــدو أن ــة، ومــا يب املقاييــس مســتقرة يف األســواق املالي

ميكــن أن تكــون لــه تأثــريات كونيــة واســعة النطــاق )MacKenzie, 2009(: قلــة 

منهــم كانــوا يتخيلــون أن أنظمــة الحاســبات اآلليــة البســيطة نســبيا والتــي ُصممت 

لتســهيل الصفقــات الضخمــة داخــل الــركات الكبــرية يف أوائــل الســبعينيات مــن 

القــرن املــايض، عــى ســبيل املثــال، ســتصبح أمنوذجــا للعديــد مــن منصــات التجــارة 

الكونيــة الحاليــة. لقــد أصبــح تصميــم مخصــص ملوقــع صغــري، مــن أجــل مجموعــة 

ــن  ــن املتداول ــع م ــل مبجتم ــي يحف ــام عامل ــا لنظ ــن، أمنوذج ــوكاء املعروف ــن ال م

ــة  ــة التفاعلي ــط البني ــن رب ــة. لك ــة والحركي ــون باملرون ــن يتمتع ــن الذي املجهول

ــا والخــرات والسياســة  املصغــرة للــامل مبجــاالت رأس املــال العاملــي والتكنولوجي

ليــس مهمــة بســيطة. كــام أن ابتــكار دور للتكنولوجيــات الرقميــة ال يهيمــن عــى 

الرديــات املســتقبلية وال يعيــش يف هوامشــها هــو أمــر ال يقــل صعوبــة. ولكنــه يف 

غايــة األهميــة: فاملــال اليــزال )وســيظل( عنــرا تأسيســيا ومتغلغــا يف كل مفاصــل 

الحيــاة الرأســاملية.
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ــاِن املجــاَل  ــاِن البحثيت ــاِن الورقت ــاوُل هات تتن

ــحَّ  ــي امُلل ــوع االجتامع ــاره املوض ــيَّ باعتب الرقم

يبــدو املجــال  املنظــور. ظاهريــا  للمســتقبل 

ــروَّج  الرقمــي متاحــا ومفتوحــا للغايــة، حيــث ُي

ــه يســمح بتوزيــع املعلومــات عــى  ــه عــى أن ل

ــارة  ــتهلكني استش ــن للمس ــع. وميك ــاق واس نط

ــة التخــاذ  ــات الرقمي عــدد ال ُيحــى مــن البيان

خيــارات مســتنرية. إن خــرات وأحــكام املهنيــني 

والسياســيني والــركات تشــهد انفتاحــا غــري 

ــات  ــع مصــادر البيان مســبوق مــن خــال تجمي

ويكيليكــس  ــل  لنتأمَّ وفحصهــا.  الرقميــة 

الرملانيــة  النفقــات  فضيحــة  أو   Wikileaks

أثــارت  عندمــا   ،2009 العــام  يف  الريطانيــة 

اجملاالُت الرقمية والشبكات 
ورأس املال: علم االجتماع فيما 

وراء البنى الثابتة واملتغرية

عــي بســهولٍة أن  »ال يجـُدر بنا أْن ندَّ
املعلومات بحد ذاتها عبارٌة عن رأس 
مقاربة  إىل  حاجة  يف  نحن  بل  مال، 
أن  ميكن  التي  للطريقة  سياقية  أكرث 

تعمل بها أشكال التواصل الرقمي«

99

مايك سافيج
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 Ruppert :ــر ــريا )انظ ــا كب ــا جامعي ــة غضب ــان الرقمي ــاء الرمل ــاق أعض ــجات إنف س

ــد الجامعــي  ــدة مــن أســاليب التعهي ــواع الجدي and Savage, 2012(. تتضمــن األن

 Beer and :البيانــات )انظــر الشــعبية يف ترتيــب  التعبئــة  crowdsourcing)٭( 

تتغنــى  العــامل  أنحــاء  الحكومــات يف جميــع  فــإن  Burrows, 2007(. وهكــذا 

باإلمكانــات الدميوقراطيــة لرقمنــة مصــادر املعلومــات.

كل هــذا صحيــح مبــا فيــه الكفايــة، ومــع ذلــك ال ُيَعــد املجــال الرقمي ببســاطة 

فاتحــة لعهــد االنفتــاح أو ســهولة الوصــول، كــام تــُـظهر هاتــان الورقتــان. كــام أنــه 

ضالــع يف إعــادة تشــكيل البنــى االجتامعيــة، مثــل تلــك التــي تولــد عــدم املســاواة 

ــَة  ــريان عملي ــدان األخ ــهد الَعق ــة أن ش ــل املصادف ــن قبي ــس م ــة. ولي االجتامعي

ــه  ــت نفس ــة، ويف الوق ــات االجتامعي ــى العاق ــًة ع ــي عميق ــع رقم ــاِء طاب إضف

انتقــاال كبــريا للــرثوة واملــوارد إىل الجامعــات االجتامعيــة األكــرث امتيــازا. إن املثــال 

ــذي أحــدث  ــا هــو يف الواقــع مــن عــامل املــال. فهــذا القطــاع هــو ال الرئيــس هن

انقســامات اقتصاديــة غــري معتــادة، وكــام يوضــح بــاردو غــريا، فقــد تعــرض أيضــا 

للتدخــل الرقمــي الكبــري.

وتنظــر هاتــان الورقتــان البحثيتــان يف كيــف أن تحليــل العاقــة بــني التــدرج 

ــذا  ــدة. وه ــيولوجية جدي ــم سوس ــب أدوات ومفاهي ــي يتطل ــي واالجتامع الرقم

 ،)Savage, 2009, 2010( ــر الســهل. وكــام ناقشــُت يف دراســة أخــرى ــس باألم لي

ــة  ــه الدقيقــة، فــإن هــذا ال يعنــي تقديــم رواي ــاردو غــريا يف مقالت وكــام ُيظهــر ب

أخــرى »تاريخيــة« عــن »التغــري« )كــام يف الحجــج الشــهرية ملانويــل كاســتيلز عــن 

مجتمــع الشــبكة التــي يتناولهــا كا املؤلَِّفــني بنحــٍو نقــدي(، ُيعتــر فيهــا أن املجــال 

الرقمــي يغطــي عــى كل مــا ســبقه. وهنــاك كثــري مــن الازمــات املألوفــة واملعــرة 

ــا إىل  ــر، وم ــع املخاط ــة، ومجتم ــد الحداث ــا بع ــور م ــل ظه ــر، مث ــن روح الع ع

ــن  ــة للزم ــة التقليدي ــم الحداثوي ــاج املفاهي ــد إنت ــة تعي ــا يف الحقيق ــك، ولكنه ذل

السلع والخدمات، مبا يف ذلك  لتأمني املوارد يحصل فيه األفراد واملنظامت عى  التعهيد الجامعي هو منوذج  )٭( 
األفكار والتمويل، من خال مجموعة كبرية ومتنامية من مستخدمي اإلنرتنت. وقد ُوضع هذا املصطلح يف العام 2005 
لإلنرتنت  الركات  استخدام  من قبل جيف هاو Jeff Howe ومارك روبنسون Mark Robinson؛ لوصف كيفية 

بهدف إسناد األعامل إىل مجموعات كبرية وغري محددة من الناس. ]املحرر[.
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الخطــي linear time )»آنــذاك« و»اآلن«(، وال ُتعتــَر منصفــة للعمــق الــذي 

يتســم بــه اإلقبــال عــى التكنولوجيــا الرقميــة.

ــي  ــي تفصي ــور اجتامع ــة إىل منظ ــة الحاج ــان أدوات لتلبي ــان الورقت ــر هات توف

ــذا  ــة«. وه ــورة الرقمي ــة للث ــار االجتامعي ــل »اآلث ــيطية مث ــات التبس ــب الرواي يتجن

ينطــوي عــى اســتجابة نقديــة لفكــرة الفجــوة الرقميــة التــي، عــى الرغــم مــن كونهــا 

ــني  ــايئ ب ــيم الثن ــدد التقس ــا تح ــام أنه ــع، ك ــاق واس ــى نط ــا ع ــروَّج له ــة، ُي اختزالي

مــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إىل شــبكة اإلنرتنــت وأولئــك املحرومــني منهــا. هنــاك 

 Halford and :كثــري مــن االنتقــادات لهــذا املنظــور اآلن )انظــر عــى ســبيل املثــال

ــان أبعــادا مهمــة عــى تلــك االنتقــادات.  ــان ُتضفي ــان الورقت Savage, 2010(، وهات

مييِّــز فــان دايــك هنــا عــى نحــو أدق بــني »نخبــة املعلومــات« و»األغلبيــة املشــاركة« 

ــامء االجتــامع يف حاجــة إىل التفكــري  ــزال عل ــك الي و»املســتبعدين«، وعــى رغــم ذل

بشــكل أكــرث إبداعــا يف كيفيــة تطويــر أســلحة مفاهيميــة كافيــة. واملفاهيــم الثاثــة 

ــا، وهــي: )1( رأس  ــدا مــن البحــث هن ــان تســتحق مزي ــان الورقت ــي تثريهــا هات الت

ــة. ــة الرقمي ــة، )3( الشــبكات االجتامعي مــال املعلومــات، )2( الرأســاملية اآللي

رأس مال املعلومات
باإلشــارة إىل تحليــل بورديــو املؤثــر لــرأس املــال، تتمثــل إحــدى الطــرق 

املمكنــة لفهــم قــوة املجــال الرقمــي يف رؤيــة املعلومــات نفســها كنــوع جديــد مــن 

املــوارد. وعــى الرغــم مــن أن بورديــو نفســه يركــز عــى دور رأس املــال االقتصــادي 

واالجتامعــي والثقــايف باعتبــاره املحــور الرئيــس لعــدم املســاواة، فهــو يشــري أيضــا إىل 

 )Bennett et al., 2009; Halford technical capital »دور »رأس املــال التقنــي

)and Savage, 2010، الــذي يبــدو وثيــق الصلــة باملوضــوع. قــد تكــون هنــاك حجــة 

ــك  ــبة إىل أولئ ــا بالنس ــن املزاي ــد م ــر يزي ــة أك ــات برسع ــل املعلوم ــا أن نق ُمفاده

الذيــن لديهــم بعــض املزايــا، مهــام كانــت تافهــة، فيــام يخــص القــدرة عــى الوصــول 

إىل أحــدث املعلومــات، كتلــك التــي ميكــن الوصــول إليهــا رقميــا. ويف عــامل املــال فــإن 

القادريــن عــى االســتفادة يف أقــر وقــت ممكــن مــن املزايــا يف حســاب التــداوالت 

قــادرون عــى جنــي املكافــآت.



178

علم االجتماع الرقمي

مثــة قيمــة لهــذا املفهــوم، خاصــة عندمــا يرتبــط مبفهــوم بورديــو للمجال، 

ــوكاء يف  ــا ال ــرط فيه ــي ينخ ــة الت ــاه إىل الطريق ــت االنتب ــذي يلف ــر ال األم

التنافــس املتواصــل عــى املزايــا. وهــذا يســمح بطريقــة أكــرث مرونــة بالتفكــري 

يف البنيــة االجتامعيــة مــن دون أن يــؤدي ذلــك إىل اختزالهــا ضمــن أســاس 

ــط  ــة« class structure. ويرتب ــة الطبق ــاس »بني ــل أس ــتقر، مث ــت ومس ثاب

ــو  ــام ه ــة: ك ــاواة االجتامعي ــدم املس ــة لع ــامت الرئيس ــور بالس ــذا املنظ ه

الحــال بالنســبة إىل الطريقــة التــي ترتبــط مــن خالهــا املؤهــات التعليميــة 

بامليــزة االقتصاديــة واالجتامعيــة )عــى الرغــم مــن أن هنــاك نقاشــا طويــا 

والنهائيــا حــول مــا إذا كانــت املؤهــات التعليميــة قــد أصبحــت أكــرث 

ــي  ــة الت ــع الطريق ــامىش م ــو يت ــي(. وه ــاح املهن ــري يف النج ــة يف التأث أهمي

ــن  ــة م ــكال رقمي ــا أش ــل تتخلله ــواق العم ــن أس ــد م ــا العدي ــت فيه أصبح

ــات  ــن بيئ ــد م ــف يف العدي ــد إن« للتوظي ــتخدام »لينك ــل اس ــل، مث التواص

العمــل. كــام أنــه متوافــق بســهولة مــع التــداول الروتينــي لـــ »املعلومــات 

اإلداريــة« يف بيئــات األعــامل والبيئــات التنظيميــة. ومــن ثــم ميكــن اعتبــار 

رأس املــال املعلومــايت مــوردا للــوكاء الذيــن يتابعــون االســرتاتيجيات للتقــدم 

يف املجــاالت غــري املســتقرة.

ــر.  ــة محاذي ــد أربع ــة إىل تحدي ــا يف حاج ــر، لكنن ــة للنظ ــة الفت ــذه الحج ه

ــكوت الش  ــا س ــرة طرحه ــر يف فك ــا النظ ــايس، ميكنن ــتوى األس ــى املس أوال: وع

)2002( وُمفادهــا أن املعلومــات يف حــد ذاتهــا ليســت وســيلة للتقييــم النقــدي. 

يقــدم الش حجتــه ضــد املثقفــني النقديــني الذيــن يبحثــون عــن أدوات فكريــة 

للتأمــل النقــدي ضــد التيــارات املهيمنــة واملســيطرة. لكــن هــذه النقطــة ميكــن 

ــاد  ــرتاتيجي إيج ــع االس ــون يف التموض ــى أي وكاء يرغب ــب ع ــا. إذ يج تعميمه

وســائل إضافيــة ألداء ذلــك، وذلــك إىل جانــب املعلومــات املتاحــة لهــذا الغــرض.

هــذا يــؤدي إىل تحذيــر ثــاٍن، والــذي ميكــن بالفعــل أن نســتمده مــن 

ــإن  ــا، ف ــح املزاي ــق مبن ــام يتعل ــه في ــر أن ــت للنظ ــن الاف ــر األول. إذ م التحذي

التعليــم يف مجــال علــوم الحاســب اآليل )أو األعــامل( اليــزال يوفــر مــوارد أقــل 

ــة أو  ــوم الطبيعي ــون العل ــن يدرس ــك الذي ــا أولئ ــل عليه ــي يحص ــك الت ــن تل م
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االجتامعيــة، أو حتــى اإلنســانيات، التــي ُيعتــَر تعرضهــا لاتصــال الرقمــي ثانويــا 

إىل حــد كبــري، ويف األغلــب مشــكوكا فيــه. إن بنــاء املنصــات الرقميــة ال يــؤدي 

ببســاطة إىل التقليــل مــن أهميــة الخــرة بحيــث يصبــح يف مقــدور أي شــخص 

اكتســاب املهــارات املناســبة. بــل يبــدو أنــه يحيــي التمييــز املألــوف بــني املجالــني 

»النظــري« و»التطبيقــي« )أو بــني الرجــل املهنــي والتاجــر، وفــق الســياق 

ــن  ــة Savage, 2010(، واللذي ــدد مراجع ــذا الص ــك يف ه ــث ميكن ــاين، حي الريط

ــزال الخــرة ُتعــرَّف فيهــام مبعــزل عــن املجــال الرقمــي نفســه. الت

ثالثــا: مــن املعــرتَف بــه عــى نطــاق واســع أن هنــاك اختافــات كبــرية بــني 

ــات  ــق بتطبيق ــام يتعل ــة في ــة، خاص ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــال يف اس األجي

شــبكات التواصــل االجتامعــي مثــل الفيســبوك. وإذا كانــت املعلومــات الرقميــة 

ــك أن األشــخاص األصغــر  ــي ذل ــال، فينبغــي أن يعن شــكا مــن أشــكال رأس امل

ســنا، وليــس كبــار الســن، هــم الذيــن ســيجنون الفوائــد. لكــن عــى الرغــم مــن 

أن بعــض أعضــاء الجامعــات األصغــر ســنا أصبحــوا قادريــن اآلن عــى تأمــني كثــري 

مــن الوظائــف وبشــكٍل رسيــع نســبيا، فإنــه مــن غــري الواضــح عــى اإلطــاق أن 

الفــوارق يف العمــر قــد طــرأ عليهــا قــدر كبــري مــن التــآكل، وذلــك بطريقــة كان 

ســيتوقعها املــرء لــو أن املجــال الرقمــي اآلن كان هــو املــورد الرئيــس.

ــة  ــآكل قيم ــد أدى إىل ت ــي ق ــال الرقم ــاق االتص ــاع نط ــدو أن اتس ــريا: ال يب أخ

 .)Woolgar, 2002 :ــاص ــٍه خ ــر بوج ــه )انظ ــا لوج ــارش وجه ــاين املب ــل اإلنس التفاع

 Stepen ــال ــتيفن ب ــن س ــف كل م ــال، استكش ــبيل املث ــى س ــم، ع ــال التعلي يف مج

Ball ودايــان ري Diane Reay وآخريــن )2011( الطريقــة التــي يحصــل بهــا اآلبــاء 

ــن  ــات ع ــن املعلوم ــري م ــدر كب ــى ق ــطى ع ــة الوس ــون يف الطبق ــات املتعلم واألمه

ــن  ــة م ــخة رقمي ــري نس ــح توف ــم. ويتي ــا أطفاله ــلون إليه ــد يرس ــي ق ــدارس الت امل

تقاريــر التفتيــش املــدريس واملعلومــات الخاصــة بجــدول مباريــات الــدوري وســائل 

جديــدة للمتبريــن يك يحققــوا مكاســب إضافيــة. وعــى رغــم ذلــك يجــادل ســتيفن 

ــول  ــط إىل الحص ــعون فق ــطى ال يس ــة الوس ــور الطبق ــاء أم ــأن أولي ــال )2003( ب ب

ــا  ــل أيض ــة(، ب ــع اإللكرتوني ــن املواق ــأيت م ــي ت ــة )الت ــري املهم ــات غ ــى املعلوم ع

ــل تشــكو  ــأيت مــن جهــات اتصــال شــخصية. وباملث ــي ت عــى املعلومــات املهمــة الت
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ــك  ــٌة ألولئ ــوىَل أهمي ــد للمعلومــات، وُت ــي مــن الحمــل الزائ املنظــامت بنحــٍو روتين

الذيــن يســتطيعون اســتخاص أشــكال املعرفــة املهمــة مــن ضمــن هــذا الكــم الكبــري 

ــن اســتفادوا مــن  ــك الذي ــة عــى أن أولئ ــاك أدل ــزال هن ــات. والت مــن قواعــد البيان

األشــكال التقليديــة لامتيــاز - كالحصــول عــى تعليــم نخبــوي، والتمتــع بخلفيــات 

 Knox ثريــة - هــم الذيــن مازالــوا يتمتعــون مبزايــا غــري متكافئــة. ويصــف نوكــس

ــة الطريقــة التــي يجــب بهــا »ترويــض«  وآخــرون )2007( مــن الناحيــة اإلثنوغرافي

أنظمــة املعلومــات الحاســوبية الرقميــة بحيــث يتمكــن الــوكاء مــن تفســريها بنحــٍو 

مجــٍد. مــن املفيــد جــدا أن يحلــل بابلــو غــريا الطــرق املختلفــة التــي مــن شــأنها أن 

ــد االجتامعــي، مشــريا إىل أن »طبيعــة  ــة عــى الصعي تجعــل املعلومــات أكــرث فاعلي

ــت  ــرى، وإن كان ــيوتقنية الك ــات السوس ــن الرتتيب ــى تكوي ــف ع ــات تتوق املعلوم

محليــة يف النهايــة«، وهــذا يعــادل القــول إن املعلومــات ليســت يف حــد ذاتهــا شــكا 

مــن أشــكال رأس املــال.

يجــب أن أكــون حــذرا يف تقديــم حجتــي هنــا. وأعتقــد أنــه مــن املفيــد 

االحتفــاظ بعنــارص املنهــج التحليــي امليــداين لــدى بورديــو واالعــرتاف بــدور رؤوس 

األمــوال واألصــول واملــوارد املختلفــة )Savage et al., 2005(. ومــا يقلقنــي هنــا هــو 

ــارة عــن رأس  ــا عب ــا أن ندعــي بســهولة أن املعلومــات بحــد ذاته ــه ال يجــدر بن أن

مــال، بــل نحــن يف حاجــة إىل مقاربــة أكــرث ســياقية للطريقــة التــي ميكــن أن تعمــل 

بهــا أشــكال التواصــل الرقمــي.

الرأساملية اآللية أو رأساملية املعرفة؟
ــي  ــال الرقم ــل يف النظــر إىل املج ــة تتمث ــة ثاني ــاك مقارب ــون هن ــد تك وق

ــة،  ــة واملؤمتت ــاملية اآللي ــكال الرأس ــن أش ــكل م ــع ش ــئ م ــه متواط ــى أن ع

املنخرطــة يف أنظمــة رسيعــة الحركــة وقــادرة عــى الرتاكــم بكثافــة ملحوظــة. 

ميكــن ربــط هــذا املنظــور بنحــٍو مفيــد مبفهــوم نايجــل ثريفــت )2005( عــن 

»رأســاملية املعرفــة« knowing capitalism، حيــث ينظــر إىل التوظيــف 

ــم املعــارص  ــن التنظي ــه جــزءا ال يتجــزأ م ــات بوصف ــي لنظــم املعلوم الروتين

للرأســاملية. ومــن األمثلــة املعروفــة عــى ذلــك قــدرة بعــض املؤسســات مثــل 
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غوغــل عــى التعلــم مــن خــال تجربــة أنظمتهــا الخاصــة. وكــام يناقــش بابلــو 

ــي  ــة الت ــات الخوارزمي ــايل اآلن يتســم بانتشــار املعام ــداول امل ــإن الت ــريا ف غ

ليــس لديهــا وكيــٌل واٍع، والتــي تعتمــد عــى العمليــات الرقميــة اآلليــة. مــن 

الواضــح أيضــا أن العمليــات الحكوميــة الروتينيــة تنــر املعلومــات الرقميــة 

ــن  ــريا م ــددا كب ــاك ع ــإن هن ــم ف ــة أع ــة. وبصف ــن فعال ــة ولك ــرق عادي بط

ــة للمســاءلة التــي تشــرتك  املقاييــس وأجهــزة التدقيــق واألســاليب امليكانيكي

ــة. كلهــا يف هــذه العملي

قــد نســتنتج مــن هــذه املاحظــة أن انتشــار املعلومــات الرقميــة مل يخلــق يف 

الواقــع مجــاال عامــا جديــدا ميكــن فيــه مامرســة أشــكال املســاءلة الدميوقراطيــة. 

فهــي ســمحت يف الحقيقــة بتســليع املعلومــات وخصخصتهــا بطريقــة ال نظري لها. 

ــل الحالــة التــي باتــت شــهرية اآلن واملتعلقــة مبخطــط بطاقــة الــوالء لركــة  ولنتأمَّ

تيســكو Tesco الريطانيــة. أولئــك الذيــن يســتخدمون بطاقــات الــوالء يدخلــون 

بحريــة التفاصيــل الكاملــة لجميــع مشــرتياتهم يف قاعــدة بيانــات الركــة التــي 

تديرهــا رشكــة أبحــاث الســوق الفرعيــة، دان هانبــي Dunn Hunby. كل عميــل 

ــري إىل  ــووي DNA، يش ــض الن ــه للحم ــاص ب ــد خ ــف« فري ــف تعري ــه »مل لدي

ــل إىل افرتاضــات حــول وضعــه  أمنــاط إنفاقــه املحــددة، ومــن خــال ذلــك ُيَتوصَّ

ــال أو ال(.  ــه أطف ــا إذا كان لدي ــال، م ــرايف )عــى ســبيل املث االجتامعــي والدميوغ

ــة أمنــاط اإلنفــاق  ــات هــذه تســمح لركــة Tesco مبراقب يقــال إن قاعــدة البيان

ــة  ــة للغاي ــا فعال ــي جعلته ــة ملحوظــة، وهــي أحــد األســباب الت املتغــرية برسع

ــة يف مجــال  ــة املهيمن يف الســنوات األخــرية، وســاعدتها لتكــون الركــة الريطاني

ــا  ــي، ومعالجته ــٍو علن ــرة بنح ــري متواف ــات غ ــذه البيان ــن ه ــة. لك ــارة التجزئ تج

مســألة تخــص الــركات إىل حــد كبــري.

ــع  ــا م ــه متواطئ ــط بوصف ــاص فق ــاع الخ ــر إىل القط ــي أال ننظ ــك ينبغ ولذل

ــد  ــة أح ــايل اإلنجليزي ــم الع ــة التعلي ــدم سياس ــد تق ــذه. وق ــات ه ــد البيان قواع

األمثلــة الحاليــة عــن هــذه العمليــات. هنــا ترتبــط السياســة الحكوميــة الحديثــة 

التــي تســمح للجامعــات بتحصيــل مبلــغ يصــل إىل 9 آالف جنيــه إســرتليني مبــارشة 

ــة  ــتقصائية الوطني ــة االس ــج الدراس ــر نتائ ــني ن ــث يتع ــي، حي ــق الرقم بالتدقي
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للطــاب، والبيانــات عــن قابليــة التوظيــف، عــى املواقــع العامــة بوصفهــا 

ــة  ــور )Amoore )2009 لسياس ــة آم ــية«. إن دراس ــات أساس ــة معلوم »مجموع

الحــدود اإللكرتونيــة لحكومــة اململكــة املتحــدة، والتــي يجــري خالهــا تعقــب كل 

رحلــة عــر حــدود اململكــة املتحــدة رقميــا، وإخضاعهــا لفحــص املخاطــر، تســمح 

بإجــراء املراقبــة مــن دون أي تدخــل بــري واٍع. وُيظهــر روبــريت Ruppert )يف 

ــة  ــة يف خدمــات الرفاهي ــات الرقمي ــا( كيــف تســمح العملي ــاٍب ســيصدر قريب كت

ــأة  ــري مهي ــي غ ــاس، وه ــلوك الن ــم س ــة تنظي ــن آلي ــدة م ــاط جدي ــغيل أمن بتش

ملراقبــة الــوكاء الواعــني مــن البــر، بــل هــي تركــز عــى املعامــات التــي تجــري 

بــني الــوكاء. وتصبــح املراقبــة العادية لـــ »دوائــر املفاتيــح« switch-circuits ذات 

ــة للحوكمــة املعــارصة. ــة مركزي أهمي

قــد تكــون إحــدى طــرق التأمــل يف هــذه التطــورات مــن خــال البحــث يف 

الحجــة االجتامعيــة املألوفــة التــي تقــول إن املجتمعــات تحتــاج إىل التكامــل 

ــوود  ــار لوك ــواء )Lockwood, 1964(. أش ــد س ــى ح ــام ع ــي والنظ االجتامع

ــة )عــى  ــني الحاجــة إىل أنظمــة فعال ــر أســايس ب Lockwood إىل وجــود توت

ســبيل املثــال: مــن خــال ســوق عمــل غــري محــررة(، واالعــرتاف االجتامعــي 

واملواطنــة الفعالــة )مــام قــد يســتلزم حاميــة التوظيــف(. ميكــن القــول 

ــة، مــن خــال اســتخاص املعامــات مــن الســياق  ــات الرقمي ــا إن العملي هن

ــات  ــن العاق ــة ع ــات االقتصادي ــا العاق ــل أيض ــاين، تفص ــي واإلنس االجتامع

االجتامعيــة، ومــن ثــم تســمح بعــزل أشــكال تراكــم رأس املــال عــن الرعنــة 

ــارا  ــه آث ــر عــى أن ل ــني. وميكــن أن ُينظــر إىل هــذا األم ــرتاف االجتامعي واالع

ــت متناقضــة أيضــا. وميكــن أن ُيســتخَدم االتصــال الرقمــي  ــة، وإن كان عميق

مــن قبــل الجامعــات القويــة والخاضعــة بهــدف التعبئــة - كــام يوضــح 

موضــوع اســتخدام الرســائل القصــرية SMS، الــذي نوقــش كثــريا، خــال فــرتة 

ــام 2011. ــة يف الع ــدن الريطاني ــي شــهدتها امل ــات الت االضطراب

ــؤدي إىل  ــة ي ــة اآللي ــي يف الحكوم ــال الرقم ــني املج ــامم بتضم ــذا االهت إن ه

ــرة أخــرى عــى  ــك يجــب الحــرص م ــم ذل ــة. وعــى رغ ــة رائع ــا بحثي ــح قضاي فت

عــدم االعتــامد عــى الدراســات املعــارصة املفرطــة يف التبســيط. ففــي نهايــة 
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ــد انتزعــت مــن  ــة ق ــات االقتصادي ــي ُمفادهــا أن العاق ــإن الفكــرة الت املطــاف ف

ــم  ــا إىل مزاع ــن إرجاعه ــة، وميك ــة للغاي ــرة مألوف ــي فك ــة ه ــات االجتامعي العاق

بوالنيــي Polanyi حــول »التحــول الكبــري« Great Transformation، أو بالفعــل 

إىل الكتابــات السوســيولوجية الرائــدة ملاركــس وفيــر ودوركايــم Durkheim عــن 

تطــور الحداثــة الرأســاملية بحــد ذاتهــا. يوضــح بابلــو غــريا أنه مــن التبســيط للغاية 

الرتكيــز عــى اإليقاعــات الخوارزميــة املؤمتتــة للمعامــات املاليــة الرقميــة كأن هــذه 

ــة يف  األخــرية تتمتــع مبنطــق خــاص بهــا. وبــدال مــن ذلــك يشــري إىل أنهــا متضمن

ــا(  ــاٍب ســيصدر قريب ــور )يف كت ــد أوضحــت آم ــة. وق ــات االجتامعي أشــكال العاق

ــة يف توظيــف  ــارات الجاملي ــورط االعتب ــة ت النقطــة نفســها يف دراســتها عــن كيفي

ــا  ــك فإنن ــني. لذل ــني الفطن ــم املراقب ــد عــى حك ــة بطــرق تعتم ــات الرقمي املعلوم

نــر عــى أن املعلومــات الرقميــة ُيعــاد ربطهــا مــرة أخــرى بالعاقــات االجتامعيــة 

ــا  ــل إن املجــال الرقمــي يعمــل ميكانيكي ــرأي القائ ــة بطــرق تشــكك يف ال والثقافي

ــة والسياســية مــن ســياقها. ويجــرد املعامــات االقتصادي

الشبكات الرقمية
ل هــذا اإلطــار الثالــث األســاَس الــذي تســتند إليــه كتابــات فــان دايــك،  ُيشــكِّ

الــذي يســعى إىل تطويــر شــبكة اجتامعيــة تحليليــة لفهــم أهميــة املجــال الرقمي. 

ــري جــدا،  ــامع مث ــم االجت ــن عل ــال م ــذا املج ــإن ه ــب، ف ــٍو صائ ــام يشــري بنح وك

ويتمتــع بالقــدرة عــى إعــادة تنشــيط فهمنــا للعمليــات التــي تولــد عدم املســاواة 

االجتامعيــة. يف األغلــب يفهــم علــامء االجتــامع عــدم املســاواة االجتامعيــة عــى 

أنهــا ناتجــة عــن بنيــة اجتامعيــة تضــع لألشــخاص أدوارا محــددة وفقــا لســامتهم 

- مثــل الطبقــة االجتامعيــة، والنــوع، والعمــر، ومــا إىل ذلــك. وهــذا األمــر أقــرب 

ــن يتمتعــون  ــك الذي ــه أولئ إىل وضــع تصــور ذرائعــي لعــدم املســاواة، يكــون في

بإمكانيــة الوصــول إىل املــوارد قادريــن عــى كســب املزايــا أكــرث مــن أولئــك الذيــن 

ال يتمتعــون مبثــل هــذه اإلمكانيــة.

يف املقابــل تتبنــى املقاربــات للشــبكة نهجــا أكــرث عائقيــة تجــاه املزايــا، التــي ال ُينظــر 

ــا ســياقيا ميكــن  ــا موقف ــدر كونه ــازة أحــد األصــول، بق ــن حي ــة م ــا نابع ــا عــى أنه إليه
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للمــرء اســتخدامه يف املنــاورة االســرتاتيجية. ويتتبــع فــان دايــك هــذه املقاربــة مــن خــال 

االعتــامد عــى أفــكار تيــي حــول »عــدم املســاواة الدامئــة«. هنــا ميكــن لقــدرة الجامعــات 

عــى »اكتنــاز الفــرص« مــن خــال تخزيــن املعلومــات أن تســمح لهــم بالحصــول عــى 

مزايــا. وهــذا قــد يفــرس بالتحديــد كيــف متكنــت رشكــة تيســكو، عــى ســبيل املثــال، مــن 

االســتفادة مــن مخــزن املعلومــات املتعلــق بعمائهــا.

هنــا ميكــن النظــر إىل املجــال الرقمــي عــى أنــه يســمح بتكويــن شــبكات 

اجتامعيــة متحركــة وديناميكيــة تســمح بأشــكال معقــدة مــن اإلغــاق 

والوســاطة واالنقســام. ويركــز فــان دايــك بنحــٍو مثــري لاهتــامم عــى »قانــون 

ــم بالشــبكة  ــون باتصــال دائ ــن يتمتع ــذي يســمح مل ــوة« power law، ال الق

ــن  ــم يوضــح كيــف متكِّ ــن. ومــن ث ــة باآلخري ــا واضحــة مقارن باكتســاب مزاي

خوارزميــات غوغــل مــن عــرض املواقــع، التــي ُيْدَخــل إليهــا عــى نطاق واســع، 

عــى املشــاهدين، مــام يضمــن اســتمرار شــعبيتها. توجــد هنــا إشــارة تنــم عــن 

تأييــد الحجــج املتعلقــة بـــ »الرأســاملية اآلليــة« التــي ناقشــناها أعــاه.

ــف  ــتند إىل التوظي ــي تس ــة وه ــبكة أداة قوي ــة للش ــذه املقارب ــَر ه ُتعت

املتطــور بقــدٍر متزايــد لتحليــل شــبكات التواصــل االجتامعــي، والــذي ميكنــه 

كشــف األمنــاط القويــة التــي تــؤدي إىل عــدم املســاواة. لكــن يجــب أن نكــون 

ــي  ــج الت ــدة. والحج ــرق معق ــل بط ــبكات تعم ــى إدراك أن الش ــني ع حريص

تناولهــا رونالــد بــريت )Ronald Burt )2005 حــول قــوة رأس املــال االجتامعي 

يف بيئــات العمــل تعــد نقطــة انطــاق جيــدة. وبــدال مــن أن يكــون املديــرون 

ــك  ــح أن أولئ ــبكات، اتض ــم الش ــون بأضخ ــن يتمتع ــم الذي ــا ه ــرث نجاح األك

الذيــن يتوســطون »الثغــرات الهيكليــة« structural holes)٭( يحققــون أفضــل 

النتائــج. هــؤالء هــم املديــرون الذيــن يتمتعــون بعاقــات فريــدة مــع مختلــف 

املجموعــات أو الجامعــات، التــي ال يوجــد بينهــا تواصــل. وهــذا يســمح 

بالرتكيــز عــى الوســطاء ودورهــم كحلقــة وصــل بــني الشــبكات االجتامعيــة.

)٭( يشري مفهوم الثغرات الهيكلية، الذي وضعه رونالد ستيوارت بريت، إىل الفجوات أو حاالت عدم التواصل بني 
األطراف املوجودين يف شبكة أحد األشخاص، حيث يحصل كل طرف عى معلوماته من مصدر مستقل. وهذا ميثل 

فرصة بالنسبة إىل طرف ثالث يك يسد تلك الفجوات ويضطلع بدور الوسيط أو الجرس بني تلك األطراف. ]املحرر[.
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ُيَعــد هــذا املنظــور حــول الشــبكات ُمهــام لتطويــر منظــور عائقــي تكــون 

ــات أو  ــك العاق ــكي لتل ــدد ال ــس الع ــبكات، ولي ــل الش ــرات داخ ــه التوت في

ــة السوســيولوجية.  ــة مــن الناحي ــا األهمي ــق عليه ــي ُتعلَّ ــا، هــي الت مجموعه

ــو  ــا بوردي ــي وضعه ــة الت ــتعارة املجازي ــع االس ــور م ــط األم ــا رب ــن هن ميك

حــول املجــال، والتــي توضــح كيــف يكافــح املقاتلــون للحصــول عــى املوقــع 

واألفضليــة. يتمتــع هــذا املفهــوم للمجــال مبيــزة الرتكيــز عــى كيــف أن 

ــة بالكامــل بهــدف  ب األشــخاص ال يعتمــدون االســرتاتيجيات الذرائعيــة واملجرَّ

تحقيــق املنفعــة الذاتيــة، بقــدر مــا يعتمــدون إجــراءات تكتيكيــة وارتجاليــة 

ــا تــؤدي اتصــاالت الشــبكة  تبعــا للموقــف الــذي يجــدون أنفســهم فيــه. هن

دورا مهــام يف إمكانيــة الســامح بتكويــن تحالفــات مــع األصدقــاء ويف إيصــال 

ــن. ــات لآلخري املعلوم

ملــاذا ُتعتــَر هــذه املقاربــة املأخــوذة مــن املجــال تجــاه الشــبكات مفيــدة؟ 

إنهــا تركــز عــى أن الشــبكات الرقميــة ال تعمــل مــن خــال منطــق خــاص بهــا 

بالكامــل، بحيــث ميكــن النظــر إليهــا بوصفهــا جــزءا مــن تحــول مصــريي بعيــدا 

عــن التفاعــل وجهــا لوجــه. بــل هــي تنــدرج ضمــن العديــد مــن العاقــات 

الخاصــة باملجــال والتــي كانــت موجــودة قبــل ظهــور املجــال الرقمــي. وبهــذا 

الشــكل فإننــا نحصــل عــى طريقــة لفهــم كيفيــة تفاعــل املجــال الرقمــي مــع 

ــر  ــك نوف ــا بذل ــث إنن ــة، حي ــدم املســاواة االجتامعي ــن ع ــة م األشــكال الدامئ

انعطافــات واتجاهــات جديــدة للخافــات والديناميكيــات الخاصــة باملجــال. 

ــال جيــد مصــدره الدراســات حــول كيفيــة ارتبــاط أشــكال االتصــال  ومثــة مث

الرقمــي بـــ »رأس املــال الثقــايف« cultural capital. إن الدراســة التــي أجرتهــا 

ــي يف  ــب االســتطاع الطبق ــه Hanquinet وآخــرون )2011(، إىل جان هانكيني

ــتخدام  ــران أن االس ــة يب يب يس، ُيظه ــه محط ــذي أجرت ــى ال ــا العظم بريطاني

واســع النطــاق ملواقــع شــبكات التواصــل االجتامعــي وتصفــح اإلنرتنــت 

يتداخــان، بطــرق فعالــة، مــع األشــكال الســابقة مــن ثقافــات الطبقــة 

ــة  ــل إىل املامرســات »الثقافي ــن خــال املي ــام يتضــح م ــزة، ك الوســطى املتمي

العاليــة« مثــل املوســيقى الكاســيكية، أو حضــور املعــارض الفنيــة واملتاحــف.
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استنتاجات
تشــهد هاتــان الورقتــان عــى قــوة التحــدي الرقمــي لعلــم االجتــامع. ويف 

ــة  ــب أي نزعــات حقبي ــاج إىل تجن ــا نحت ــة زعمــُت أنن هــذه الكلمــة الختامي

فجــة، يحــدث مــن خالهــا اعتبــاُر أن املجــال الرقمــي ينبــئ بنــوع مــن عــر 

ــياق  ــال يف الس ــذا املج ــة ه ــى أهمي ــك ع ــن ذل ــدال م ــز ب ــد، وأن نرك جدي

التاريخــي. ويف معــرض مناقشــتي لثــاث طــرق لتوضيــح هــذه الحجــة، مــن 

خــال مفاهيــم رأس مــال املعلومــات والرأســاملية اآلليــة والشــبكات، أرشُت 

إىل الحاجــة إىل تجــاوز املفهــوم الثابــت للبنيــة االجتامعيــة نحــو مفهــوم أكــرث 

ــل  ــق للتوص ــد الطري ــذا أن ميه ــأن ه ــن ش ــبكات. م ــاالت والش ــة للمج مرون

ــني األشــكال املرتاكمــة مــن الامســاواة وانتشــار  ــي للتقاطــع ب ــل غن إىل تحلي

االتصــال الرقمــي.
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الباب الرابع
استخداُم الوسائط
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الحرِب من  الرقميِة يف  ُتَعُد تغطيُة األخباِر 

اليوميِّ لوسائِل اإلعالِم اإلخباريِة لدينا.  الروتنِي 

املواطنني  أحد  التقطها  التي  الصور  من  وبدًءا 

وهي  السورية  للقوات  املحمول  هاتفه  عىل 

تطلق النار عىل املتظاهرين، مرورا باالتهامات 

الشخصية املوجهة للجندي األمرييك من خالل 

تسجيل  إىل  وصوال  بغداد،  يف  املدونات  إحدى 

أصوات  ينقل  اإلخبارية  املواقع  ألحد  صويت 

لقطات  وإىل  دارفور،  يف  النارية  الطلقات 

نرشات  بثتها  االصطناعية  باألقامر  مأخوذة 

يف  التطورات  آخر  عن  التلفزيونية  األخبار 

التقارير  الليبية، فإن مثل هذه  الحرب األهلية 

البرشية.  لألوضاع  تصوراتنا  يف  عميق  تأثرٌي  لها 

تقاريُر احلروب
 يف العصر الرقمي

»الحرُب الفاضلُة تستغلُّ التكنولوجياِت 

يف  القتل،  أخالقيات  إلظهار  الرقميَة 

أشكال  مع  حاد  بنحٍو  متناقضة  صورة 

الحرب السابقة«

1010

ستيوارت ألن ودونالد ماتيسون
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قالت الكاتبة الراحلة سوزان سونتاغ Susan Sontag  (2003): »كونك متفرجا عىل 

املصائب التي تحدث يف بلد آخر هو تجربة عرصية مثالية«، وأضافت: »إنه العرض 

الرتاكمي ألكرث من قرن ونصف القرن من قبل أولئك السائحني املحرتفني املتخصصني 

الذين ُيعرَفون أيضا باسم الصحافيني«. هذا التدفق للروايات اإلخبارية والصور من 

أماكن بعيدة يرتقي إىل مستوى السيل الجارف، الذي تربز فيه إراقة الدماء مبعدل 

متزايد ظاهريا، والذي تتمثل ردود األفعال عليه يف التعاطف أو السخط أو الشعور 

باإلثارة أو االستحسان، وذلك كلام ظهرت مأساة جديدة (2003:16). هذا االنتشار 

للتكنولوجيات الرقمية يعيد كتابة األشكال واملامرسات املألوفة ملراسالت الحرب يف 

األغلب بطرق مفاجئة. كانت األحداث املأساوية التي وقعت يف مومباي يف نوفمرب 

االجتامعي  للتواصل  الصحافية  اإلمكانات  أصبحت  عندما  ذلك،  عىل  مثاال   2008

واضحة بنحٍو مفاجئ.

باستخدام  العاديون،  املواطنون  مارسه  الذي  الدور  أدى  الرهائن  أزمة  خالل 

ر املتمثلة يف »تويرت« لنقل الرؤى الحيوية، إىل جذب تعليقات  خدمة التدوين املصغَّ

مستفيضة يف الصحافة. مرارا وتكرارا كان هناك متييز لهذه التكنولوجيا، التي كانت 

حديثة العهد يف ذلك الوقت، للثناء عليها باعتبارها أفضل مصدر ألخبار املواطن يف 

الوقت الحقيقي. وحتى قبل ظهور تقارير الهجامت يف وسائل اإلعالم اإللكرتونية، 

يحدث  ما  يصفون  الذين  املستخدمني  من  العيان  شهود  أقوال  توفر  كانت  فقد 

بكل األدوات املتاحة لهم يف ظل تلك الظروف. من أمثلة الرسائل أو »التغريدات« 

(وهي عبارة عن منشورات تقترص عىل 140 حرفا)، والتي ُذكر بعضها يف العديد 

من األخبار، ما ييل:

وصلت   - تشاباد  منزل  إىل  نارميان  منزل  مبنى  من  اإلرهابيني  أحد  »وقفز 

مجموعة من قوات كوماندوز الرشطة إىل مكان الحادث« (مجهول، #قناة مومباي).

منزل  تدخل   ،Rangers رينجرز  تسمى  االختطاف  ملكافحة  خاصة  »جامعة 

.(Scorpfromhell) »نارميان، عىل األقل 80 كوماندوز

املجاورة«  مرتو  سينام  يف  أيضا  ُتطَلق.  التزال  الطلقات  املستشفى:  »تحديث 

.(Mumbaiattack)

.JJ »Aeropolowoman هناك حاجة إىل الدم يف مستشفى«
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»رائع: قناة CNN متأل البث املبارش... # قناة مومباي مملوءة بالحكايات التي 

.(Yelvington) »نرشها الشهود

»ما ال يقل عن 80 قتيال و250 جريحا... األمريكيون والربيطانيون مستهَدفون« 

.(ArtVega)

 Green »يف مدونة »غرين أند وايت ،Saad Khan  (2008) وتحدث سعد خان

دقيقًة  »تحديثات  ُتعرَض  حيث  التغريدات«،  يف  »جنون  وجود  عن   ،& White

فدقيقًة لألحداث حول موقع االنفجارات/املناوشات، ومواقع قوات األمن، وموقع 

الصحافيني واملمرات اآلمنة للركاب الذين تقطعت بهم السبل«، إىل جانب العديد 

من املواضيع األخرى. يف الساعات التالية كانت أغلب التغريدات َتنقل املالحظات 

أو  السابقة،  الرسائل  تصحح  أو  السائدة،  األخبار  تقارير  من  املأخوذة  الثانوية 

تقدم روابط ملصادر عرب اإلنرتنت ملنظورات جديدة. ومن األمثلة عىل ذلك روابُط 

ملواقع مثل »خريطة غوغل« Google Map، التي وثَّقت موقع الهجامت، وكذلك 

ث باستمرار الحقائق املعروفة.  ويكيبيديا Wikipedia، وماهالو Mahalo التي ُتحدِّ

ل عىل موقع يوتيوب، يف حني كان موقع  كانت العرشات من مقاطع الفيديو ُتحمَّ

فليكر Flickr يعرض صور املستخدمني (أما موقع »فينو« Vinu فكان ينرش صورا 

 Metblogs ُممباي  ميتبلوغز  مثل  مواقع  وكانت  الخصوص).  وجه  عىل  مروعة 

 ،Global Voices وغلوبال فويسز ،GroundReport وغراوند ريبورت ،Mumbai

وناو بابليك NowPublic، وبوينرت دوت أورغ Poynter. Org، وآي ريبورت دوت 

تقارير  بتجميع  لها، مشغولة  أخرى ال حرص  مواقع  بني  كوم iReport.com، من 

املواطنني. ويف الوقت نفسه كانت املؤسسات اإلخبارية الكربى مثل »يب يب يس نيوز« 

NYTimes. »تتحرك برسعة لجمع اآلراء. لقد طلبت »نيويورك تاميز ،BBC News

إدراج  أو  اإللكرتوين،  بالربيد  فوتوغرافية  صور  إرسال  املدينة  يف  قرائها  من   com

وصف مكتوب لألحداث يف »حقل التعليقات« عىل صفحة الشبكة الخاصة بها. ويف 

الساعات واأليام الالحقة كان موقع تويرت هو الذي نال استحسانا لتغطية بشاعة 

بومونت  كالودين  قالت  الصدد  هذا  ويف  اإلخبارية.  التقارير  صعيد  عىل  املأساة 

»الليلة   :Daily Telegraph تلجراف  دييل  صحيفة  من   Claudine Beaumont

 The Daily Telegraph, املاضية، لقد نضجت الشبكة االجتامعية« (دييل تلغراف
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27 نوفمرب 2008)، واتفقت معها ستيفاين بوساري Stephanie Busari (2008) من 

شبكة »يس إن إن« قائلة: »لقد كان ذلك اليوم الذي بدا فيه أن اإلعالم االجتامعي 

قد بدأ ينضج حيث أظهر نفسه قوًة ال يستهان بها لجمع األخبار«. مل يكن الهدف 

من ذلك إنكار العيوب التي يعانيها بوصفه مصدَر أخبار موثوقا به - فقد ظهرت 

بقدرة  لالعرتاف  بل   - ُتَتَداول  التي  والشائعات  الدقة  عدم  حول  جادة  انتقادات 

الشبكات االجتامعية عىل توفري أخبار األزمات من مصدرها مبارشة، ومن ثم إضافة 

ُبعد مهم إلعداد التقارير الرقمية عن الحرب.

مام  هائلة،  برسعة  االجتامعي  التواصل  لشبكات  الرقمية  األدوات  تطورت  لقد 

يثبت أنها تشكل موارد ال غنى عنها تقريبا للمراسلني يف مناطق الرصاع، وكذلك ألولئك 

املنخرطني يف الجهود املبذولة لتشكيل ما يحدث عىل أرض الواقع. لكن يف بعض األحيان 

 Facebook فيسبوك«  »احتجاجات  يف  املتصور  لدورها  االهتامم  من  كبري  قدر  ُكرِّس 

Protests و»ثورات تويرت« Twitter Revolutions إىل درجة أنه بات هناك احتامل أن 

يؤدي هذا »التقديس للتكنولوجيا« fetishism of technology - وهنا استخدم عبارة 

إيفغيني موروزوف Evgeny Morozov (2011) - إىل حجب الفهم الدقيق لألحداث 

السياسية عىل أرض الواقع. يف ظل هذه الخلفية للمشهد اإلعالمي رسيع التغري، يهدف 

هذا الفصل إىل اإلسهام يف املناقشات االجتامعية الحالية. واالهتامم بشأن التحقيق يف 

مدى التوافق امللموس لتقارير الحرب مع املصلحة الوطنية يف أوقات األزمات هو أمر 

يتامىش مع مجموعة واسعة من االستفسارات، وذلك إىل درجة أنه ميكن التعميم يف هذا 

املجال؛ واملقصود هنا تلك الضغوط التي متارَس عىل الصحافة للتأكد من أنها تساعد 

يف إنشاء رسديات »الدعم الوطني« للمجهود الحريب - واملحافظة عليها، بل وتطبيعها. 

وتذهب بعض التحليالت إىل أبعد من ذلك، حيث تتساءل عن مدى تورط الصحافة يف 

ش فعليا أصوات  الرتويج للتعاريف املعتمدة رسميا لطبيعة الحرب نفسها، بحيث ُتهمَّ

املعارضة أو ُيقلَّل من أهميتها، إن مل يجِر إسكاتها كلًيا، عرب مجاالت النقاش والتداول 

اإلعالمية. وتزعم مثل هذه االنتقادات أن الصحافة وجدت نفسها يف كثري من األحيان 

تتحول بفعالية إىل عنرص حيوي ىف آلة الحرب.

العالقة  إىل وصف هذه  الدراسات  بها هذه  متيل  التي  الطرق  إىل  النظر  عند 

يف  بها  االعرتاف  رغم  عىل   - التكنولوجيا  أن  الواضح  فمن  والحرب،  الصحافة  بني 
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كثري من األحيان - نادرا ما تحظى باهتامم مستمر. ويسعى هذا الفصل، من خالل 

التكنولوجية  لإلمكانيات  نقدي  تقييم  الالزم إلجراء  األساس  التعرف عىل  محاولته 

النسبية والقيود الناشئة عن إعداد التقارير عن الحرب الرقمية، إىل معالجة هذا 

البعد. وعىل الرغم من الجهود التي بذلت لتقديم رشح تفصييل، عىل سبيل املثال، 

األمامية  الخطوط  عىل  للصحافيني  تسمح  التي  اإلعالمية  العمليات  تضافر  عن 

بنقل لقطات الفيديو إىل محرريهم املوجودين يف غرفة األخبار، أو متكني املواطنني 

املجهزين بهاتف خلوي أو هاتف جوال من تبني دور الصحايف إذا وجدوا أنفسهم 

يف املكان الخطأ ويف الوقت الخطأ، فإن األسئلة املتعلقة باستخدام الوسائط الرقمية 

يف الحرب قد أفلتت من التقييم إىل حد كبري. لقد أصبح النقد االجتامعي يف كثري 

من األحيان غارقا يف النزاعات الفلسفية الواسعة حول التصوير التكنولوجي للرصاع 

ونظرياتها  ومامرساتها  الصحافة  أشكال  عىل  املرتتبة  اآلثار  يف  النظر  حساب  عىل 

 Jean بودريار يدور حول جان  الصدد  األكرث شهرة يف هذا  املثال  ولعل  املعرفية. 

 The Gulf War Did Not »يف كتابه »حرب الخليج مل تقع Baudrillard (1995)

Take Place، وما يحتويه من انتقاد للصفات الخارقة لتغطية الحرب والتي تنشغل 

 Hammond, 2007; Curtis, 2006; Jones :مبحاكاة افرتاضية للعنف (انظر أيضا

and Clarke, 2006; Merrin, 2005; Norris, 1992). وعىل الرغم من أن مثل 

هذه النزاعات مثرية لالهتامم بحد ذاتها، فإنها توفر الدافع لنا لتجاوز الترصيحات 

العشوائية - االحتفائية واالستنكارية عىل حٍد سواء - فيام يتعلق بالرقمنة والتقارب 

لتقارير  املادي  الجوهر  التي تواجه  القضايا  من أجل الحصول عىل وسيلة النتقاد 

الجوانب  عىل  الرتكيز  مع  بديال،  منظورا  هنا  نتبنى  فسوف  لذلك  ووفقا  الحرب. 

االجتامعية الطارئة للعملية اإلخبارية حتى ندرس كيف تؤثر الرضورات التكنولوجية 

يف محتوى التقارير وكيفية صياغتها واألسباب التي تدفع لكتابتها.

الحرب يف العرص الرقمي
ما أفضل طريقة للتمييز بني الديناميكيات املتطورة لتقارير الحرب فيام ُيسمى 

يف األغلب »العرص الرقمي« الذي يتكشف اليوم؟ عند صياغة أساس للرد عىل مثل 

باختصار   - سنقيِّم  االجتامعي،  البحث  يف  أهميته  معالجة  ثم  ومن  السؤال  هذا 
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ديريان  دير  اقرتحها جيمس  التي  املساهامت  إن  املفاهيمية.  األطر  العديد من   -

ر العالقات الدولية، إمنا توفر نقطة  James Der Derian  (2001, 2004)، وهو منظِّ

انطالق مفيدة.

»لقد أدى وضع التكنولوجيا يف خدمة الفضيلة إىل ظهور شكل عاملي من أشكال 

العنف االفرتايض virtual violence«، وفقا لزعم دير ديريان (xi :2001)، ومتثَّل 

املصطلح،  لهذا  صياغته  ويف   .virtuous war الفاضلة«  »الحرب  يف  تحديدا  ذلك 

والذي يبدو وفق اعرتافه كأنه »إرداف خلفي موفق« felicitous oxymoron، أراد 

دير ديريان التوكيد عىل جوانب التوتر بني »األشخاص الذين يعتقدون أنه ميكنك 

استخدام الحرب لتحقيق أهداف أخالقية - وهنا يكمن الجانب الفضيل منها - وبني 

الجانب االفرتايض، أي كيفية خوض الحروب اآلن من مسافة بعيدة، والتعرض لحد 

أدىن من اإلصابات من جانبك« (Der Derian, 2004). هذا يستتبع أن الخطر الذي 

يشكل محور هذا التناقض يتمثل يف االعتقاد الضمني بأن العنف العسكري هو أكرث 

الوسائل فاعلية لحل املشكالت السياسية التي تبدو صعبة الحل. ويضيف قائال: »إذا 

كان لديك التفوق التكنولوجي، وكنت تؤمن بتفوقك األخالقي، فإن هذه العوامل 

مجتمعة تؤدي إىل نتيجة سيئة للغاية«، وعىل األرجح ذلك يتمثل يف »تأجيل العمل 

الديبلومايس املدين ومنح الجيش الفرصة للدخول يف هذا الفراغ وتقديم الحلول« 

.(Der Derian, 2004)

ومن خالل تقدميه لهذه األطروحة، يؤكد دير ديريان أن الحرب الفاضلة تطورت 

تكنولوجيات  نرش  يف  املتحدة  الواليات  إليه  استندت  الذي  املنطقي  األساس  من 

ميدان املعركة خالل حرب الخليج األوىل والحمالت الجوية التي شنتها يف البوسنة 

املعلنة  األخالقية  الرضورة  مع  الفنية  القدرة  مواءمة  عملية  متت  لقد  وكوسوفو. 

لتفعيل العنف من مسافة بعيدة مع الحد األدىن من اإلصابات يف صفوف القوات 

والتكنولوجيات  الشبكية  املعلومات  »باستخدام  ديريان:  دير  وكتب  األمريكية. 

االفرتاضية لجلب ما هو »هناك« إىل هنا يف وقت شبه حقيقي، وبشكل قريب من 

العامل  إىل  بالنسبة  واسرتاتيجيا  نسبيا  تفوقا  تشكل  الفاضلة  الحرب  فإن  الحقيقة، 

املتطور رقميا« (xv :2001). إن شن حرب فاضلة يعني بذل قصارى الجهد إلخفاء 

ضحايا العنف الذي ُيرَْتكب من بعد:
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ظاهريا، الحرب الفاضلة تنقي الخطاب السيايس وساحة املعركة. ومبا 

املراقبة يف  فيها، وذلك من خالل  ر  ُتصوَّ التي  نفسها  بالطريقة  أنها تجري 

الوقت الحقيقي و»البث املبارش« عرب التلفزيون، فإن الرؤية التي ُيروَّج لها 

يف هذه الحروب الفاضلة هي أنها غري دموية، وإنسانية ونظيفة. وميكننا 

األولية  النامذج  تلك  يف  اإلصابات  ملعدالت  رسيع  باستعراض  االضطالع 

 - أرواحهم  فقدوا  أمريكيا   270) الخليج  حرب  مثل  الفاضلة،  للرصاعات 

أكرث من نصفهم يف حوادث)، وغارة مقديشو (مثانية عرش أمريكيا ُقتلوا)، 

اإلصابات  كانت حصيلة  الحوادث،  (باستثناء  الجوية يف كوسوفو  والحملة 

صفرا بني قوات الناتو). وعىل رغم ذلك فإن معظمنا ال يعرف أرقام الخسائر 

فيتنام حققت  العراقيني والصوماليني والرصب. بعد  الجانب اآلخر من  يف 

بيد أن اإلعالن عن عدد  الرقمية؛  التطورات  العديد من  املتحدة  الواليات 

.(Der Derian, 2001: xv) القتىل يف صفوف العدو ليس واحدا منها

بعبارة أخرى فإن الحرب الفاضلة تستغل التكنولوجيات الرقمية إلظهار أخالقيات القتل 

يف صورة متناقضة بنحٍو حاد مع أشكال الحرب السابقة. فالحقيقة تتداخل مع الخيال، مع 

دمج الجانب االفرتايض الجانَب الواقعيَّ يف عمليات املحاكاة بالحاسوب، فتحجب بذلك 

هوية املسؤول - وبالتايل هوية من يجب أن ُيحاَسب - عن قتل اآلخرين (الذين يرون أن 

الحرب الفاضلة ليست أقل تدمريا يف أهوالها من أي نوع آخر من الحروب). يكتب دير 

يضيف  ثم  له«،  املأساوية  العواقب  ليس  ولكن  »املوت«  مواجهة  للفرد  ديريان: »ميكن 

»يف الحرب الفاضلة، نحن اآلن ال نواجه فقط التداخل بني الحرب واأللعاب عىل الشاشة 

.(2001: xvi) »نفسها، ولكن أيضا طريقة التحكم يف عرضهام

إن اإلشارة إىل أن ظهور التكنولوجيات الرقمية قد أعاد صياغة الفروق املألوفة 

عدد  حول  الجدل  إثارة  إىل  تؤدي  »الجديدة«  والحروب  »القدمية«  الحروب  بني 

 Mary Kaldor التمييز ماري كالدور ر لهذا  من القضايا املثرية لالهتامم. وقد نظَّ

(2006 ,2003)، التي تقدم تقييام ثاقبا آلثاره املفاهيمية املرتتبة عىل التفكري مجددا 

الجوانب  عىل  تركيزها  يف  باختصار،  الباردة.  الحرب  بعد  ما  سياق  يف  الحرب  يف 

هذه  ظهور  بأن  االدعاء  إىل  ماري  ُتبادر  »الجديدة«،  الحروب  هذه  يف  الجديدة 

رسمية  غري  بكونها  األحيان  أغلب  يف  تتسم   - مختلفة  بشبكات  مرهون  الحروب 
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وبدائية - تدافع عن القضايا اإلقصائية (ويف هذا الصدد، عىل سبيل املثال، غالبا ما 

تربز جامعات الشتات Diaspora groups إىل الواجهة). باإلضافة إىل ذلك، عادة 

أنها  حني  يف  العاملية،  الفاعلة  الجهات  من  مجموعة  الجديدة  الحروب  تجلب  ما 

»ترتكز عادة يف املناطق التي تتفكك فيها الدولة الحديثة، وحيث ال يعود للفروق 

بني الداخيل والخارجي، والعام والخاص املعنى نفسه« كام كان الحال يف الحروب 

»القدمية« (120 :2003). هذا يعني أن الظروف مهيأة لحدوث حروب جديدة يف 

األماكن التي فقدت فيها الدول الفاشلة أو اآليلة إىل الفشل أسس رشعيتها، وذلك 

والرضائب)  واإلنتاج  االستثامر  انهيار  ثم  (ومن  االقتصادات  تدهور  بسبب  عادة 

وزيادة الفساد. وعىل الفور تتوطد أوجه الالمساواة البنيوية، مبا يف ذلك ما يتعلق 

بالبطالة والهجرة من الريف إىل املدن، وذلك بطريقة قد تؤدي إىل إضعاف سيادة 

القانون. وتصبح الحرب نفسها، إذن، شكال من أشكال التعبئة السياسية، كام تزعم 

بقدر  العدو  استهداف  يف  تتمثل  ال  العنف  من  »الغاية  إن  تقول  حيث  كالدور؛ 

ما تتمثل يف توسيع شبكات التطرف« (121 :2003). وتصبح أساليب اإلرهاب أو 

»التطهري العرقي« أو اإلبادة الجامعية مبنزلة اسرتاتيجيات حرب متعمدة يف السعي 

إىل تحقيق أهداف وغايات سياسية محددة. فاملعارك الرصيحة تصبح نادرة؛ وبدال 

املدنيني.  ضد  رئيس  بنحٍو  موجها  العنف  يصبح  الجديدة،  الحروب  يف  ذلك،  من 

وتضيف قائلة: »إن انتهاكات القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان ليست من 

اآلثار الجانبية للحرب، بل هي املنهجية املركزية للحروب الجديدة« (121 :2003). 

وبهذه الطريقة، إذن، تتحدى الحروب الجديدة تصورات الحرب السائدة نفسها. 

وُينَظر إىل املجاالت املحلية والوطنية والعاملية التي كانت سابقا متباينة عىل أنها 

آخذة يف التقارب، يف حني أن االنقسامات التقليدية - السيام بني الحرب والجرمية - 

تصبح عمليا متداخلة فيام بينها ضمن سياسات الهوية التي ُتربز االختالفات وتركز 

عىل املصالح الخاصة.

يف ضوء هذه الخلفية، متيز كالدور بني ثالثة أنواع من الحروب، كل واحد منها 

يتوافق مع مناذج مختلفة من التحوالت التي تشهدها الدول والتي تتكشف بوضوح 

داخل بيئة ما بعد الحرب الباردة. يف املحصلة ميكن وصف تلك األنواع الثالثة عىل 

النحو التايل:
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حرب الشبكات Network Warfare: تستخدم كالدور هذا املصطلح لوصف 

مثل   ،non-state actors الدول  غري  من  والفاعلني  للدولة  املسلحة  الشبكات 

شبه  الجامعات  وكذلك  األمن)،  أجهزة  من  غريها  (أو  النظامية  القوات  وحدات 

واألصوليون  اإلرهابية،  والخاليا  الكاريزما،  ذوي  من  الحرب  وأمراء  العسكرية، 

الخاصة،  العسكرية  والرشكات  واملرتزقة،  املنظمة  اإلجرامية  والجامعات  الدينيون، 

أفقية غري متامسكة، وتخوض  الشبكات من تحالفات  وما إىل ذلك. وتتألف هذه 

شكال من أشكال الحرب التي تعرب بوجٍه عام عن »الحروب الجديدة« التي نوقشت 

أعاله. وهذا يعني أنه بعد أن نشأت هذه الحروب من حروب العصابات ومكافحة 

العصيان التي جرت يف املايض، أصبحت اليوم مرئية بشكل متزايد جزئيا، باإلضافة 

إىل الزيادة امللحوظة يف معاناة املدنيني الناجمة عن أعاملهم. تلجأ هذه الشبكات 

كآلية   - أيديولوجية سياسية متطرفة  األغلب عىل  تعتمد يف   - إىل رسدية مشرتكة 

تنظيم. و»تتمثل االسرتاتيجية«، كام تراها كالدور، »يف كسب القوة السياسية من 

خالل زرع الخوف، والكراهية، ويف خلق مناخ من الرعب، والتخلص من األصوات 

املعتدلة، والقضاء عىل التسامح« (122 :2003).

حرب الفرجة Spectacle Warfare: تشري كالدور إىل أن هذا النوع من الحروب 

قد اضطلعت به الواليات املتحدة يف املقام األول، عىل الرغم من أن بريطانيا كانت 

 Falklands/Malvinas فوكالند/مالفيناس  جزر  عىل  النزاع  وقت  يف   – مرتبطة 

الحرب عىل »مسافة  إدارة  النوع هي  لهذا  املميزة  السمة  إن  بتكوين عنارصه.   –

طويلة«، إما من خالل استخدام تكنولوجيا الطائرات والصواريخ، وإما عن طريق 

وكالء (مثل التحالف الشاميل يف أفغانستان) ملنع وقوع خسائر برشية. تقول كالدور 

الحرب  املوروثة من فرتة  البنى  بها  التي تحتفظ  الطريقة  الفرجة هي  »إن حرب 

فيه رشوط  يقبلون  األمريكيون  املواطنون  يعد  مل  سياٍق  يف  وذلك  بقوتها،  الباردة 

صفقة وطنية سابقة، وهي االستعداد للموت يف الحرب« (123 :2003). ُتعترب حرب 

حيث  واسع؛  نطاق  عىل  الحروب  من  النوع  لهذا  منوذجا   (1990-1991) الخليج 

مارست إدارة اإلعالم باملثل دورا يف ضامن التقليل من تأثري املذابح »الَعرَضية« (ما 

يسمى »األرضار الجانبية«) فيام يتعلق بالرأي العام الغريب. بالنسبة إىل كالدور يؤكد 

السياسية  الحرب بوصفها شكال من أشكال الرشعية  الفرجة وظيفة  مفهوم حرب 
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وكأيديولوجية يف سياق مل يعد فيه املواطنون عىل استعداد للتضحية بحياتهم، ومل 

تعد الحكومات مستعدة لضامن مجموعة كاملة من الحقوق (126; 2003).

يف  الضوء  كالدور  تسلط   :Neo-modern Warfare الجديدة  الحداثة  حرب 

التي  الدول  يف  الكالسيكية  العسكرية  القوات  »تطور  عىل  املصطلح  هذا  تقديم 

متر مبرحلة انتقالية كبرية«، والتي تشري من خاللها إىل بلدان – مثل روسيا والهند 

والصني، وبدرجة أقل إرسائيل – حيث تحدث عملية تحويل االقتصاد املركزي إىل 

نظام دويل أكرث توجها نحو السوق. وعىل النقيض من الواليات املتحدة، فإن مثل 

هذه الدول عىل استعداد للمخاطرة باإلصابات عندما تهدد بخوض حرب مع دول 

أخرى أو تنخرط يف مكافحة التمرد ضد الشبكات املتطرفة. وتشري كالدور إىل أن 

الدولة  أن  وهو  الحروب،  من  النوع  هذا  يدميه  الذي  الوهم  هو  هنا  املهم  األمر 

كام  ذاتية  قيود  فرض  إما  »والنتيجة هي  فتقول:  تنترص عسكريا.  أن  املمكن  من 

الجديدة« كام يف حالة كشمري  »الحروب  تفاقم  وإما  الدول،  بني  الحرب  حالة  يف 

أو الشيشان أو فلسطني؛ حيث إن ما تفيض إليه مكافحة التمرد هو مجرد عملية 

أكرث  يصبح  الوهم  هذا   .(2003: 127) والكراهية«  الخوف  من  سيايس  استقطاب 

خطورة، بالطبع، عندما متتلك الدولة املعنية أسلحة نووية.

ويف الوقت الذي تكشف فيه هذه األنواع الثالثة من الحروب عن جوانب 

متفاوتة  بدرجات  بعض  مع  بعضها  بالرضورة  تتداخل  فإنها  نسبيا،  متاميزة 

عىل  قادر  غري  منها  أيًّا  أن  املهم  من  كالدور،  تشري  وكام  مختلفة.  ظروف  يف 

النزاعات، بينام تسبب جميعها معاناًة عشوائية للمدنيني، حيث ترى أن  حل 

وإضعاف  الجهات،  جميع  من  املتطرفني  »تقوية  هو  الحروب  هذه  تفعله  ما 

 »criminalized economy الجرمية قائم عىل  اقتصاد  املدين وخلق  املجتمع 

(128 :2003) وهذا يستتبع، إذن، أنه ال يوجد انتصار يلوح يف األفق بالنسبة إىل 

الحروب الجديدة. بل إن مرتكبيها يواصلون بثبات استغالل الخوف، وانعدام 

األمن من أجل حشد الدعم السيايس ألهدافهم.

عند النظر يف كيفية اندالع العنف فعليا عىل املستوى العاملي، فإن أولريتش 

تنبيهنا  خالل  من  مفيد  بنحٍو  االستقصايئ  املسار  هذا  نطاق  يوسع   (2007) بيك 

إىل ما يوصف بأنه »حروب املخاطر« risk wars. وهو يرشح هنـا املالحظة التي 
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ري املخاطر يف مجال  أبداها مارتن شو Martin Shaw (2005) عندما قال »إن منظِّ

علم االجتامع مل يهتموا كثريا باملخاطر يف مجال الحرب« (97 :2005) عرب الرشوع 

العاملي«.  املخاطر  التي تحدث يف »مجتمع  الحرب«  ل وتعددية  يف معالجة »تحوُّ

رنا بيك (2007) بأن املخاطر تفرتض مسبقا وجود القرار – ومن ثم  وللتوضيح يذكِّ

صانع القرار – الذي يدور بالرضورة حول تضارب املصالح. إن املخاطرة، عىل حد 

باملخاطر ويحددونها  الذين يقومون  أولئك  تناسق جذريا بني  تعبريه، »تنتج عدم 

ويستفيدون منها، وبني أولئك الذين يشكلون هدفا لهم، أي أولئك الذين يجب أن 

يختربوا مبارشة »اآلثار الجانبية غري املرئية« لقرارات اآلخرين، والذين قد يضطرون 

إىل دفع حياتهم الخاصة مثنا لها، من دون أن يتمكنوا من املشاركة يف عملية صنع 

القرار« (141-140 :2007). والتنظري للمخاطر املتعلقة بأشكال العنف املنظم يعني 

وذلك   – ووسائلها  وأهدافها  املعنية  الفاعلة  والجهات  القرار،  عملية صنع  إفشال 

لتحديد الرضورات املتنافسة ضمن »صدام ثقافات املخاطر«. من الناحية التحليلية، 

يقود هذا الهدُف بيك إىل التمييز بني الحرب »القدمية« و»الجديدة« و»االفرتاضية« 

مع »خطر اإلرهاب املعومل«.

يتبع بيك املبادئ العامة ملنهج كالدور (2006 ,2003) يف الحروب »القدمية« 

 Michael و»الجديدة« التي نوقشت أعاله، قبل أن يتحول إىل فكرة مايكل إغناتييف

Ignatieff (2001) عن »الحرب االفرتاضية« التي تطورت فيام يتعلق بقصف الناتو 

»املنصة  مبنزلة  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  أصبحت  وقد   .1999 العام  يف  لكوسوفو 

العسكرية  العمليات  اسرتاتيجيات  منه  تأخذ  الذي  اإلنتاج  سيناريو  أو  الحاسمة 

م بوصفها »رياضة مشاهدة«  توجيهاتها«، وذلك إىل درجة أن الحروب البعيدة ُتقدَّ

الغربية، وفق رؤية بيك (148 :2007). وهذا يستتبع أن  بالنسبة إىل املجتمعات 

إىل  ُينَظر  كان  كيف  تتبع  عند  وثيقا  اهتامما  تستحق  اإلخبارية  التغطية  أهمية 

إرهابية عاملية،  توقع هجامت  القدمية والجديدة واالفرتاضية، إىل جانب  الحروب 

(يستشهد  األخرية  العسكرية  الرصاعات  يف  وتتامزج«  وتتامهى  »تختلط  أنها  عىل 

بالحرب يف العراق وكذلك يف لبنان). إذن الهدف من مفهوم »حرب املخاطر« هو 

معالجة ذلك »املزيج املتشابك« لهذه األبعاد املختلفة. ويشري بشكل أكرث تحديدا 

إىل أن هذا املفهوم له معنى مزدوج:
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من ناحيٍة تشري ]حرب املخاطر[ - كام تفهمها الحكومات التي تستخدم 

الدول  يف  العسكرية  التدخالت  إىل   - األحوال  كل  يف  العسكرية  الوسائل 

بآخر  أو  بنحٍو  االستقرار  عدم  تعاين  والتي  املعادية)،  (وليس  األجنبية 

(سواء كانت آيلة إىل االنهيار أو مستقرة)، وذلك بهدف الحد من »خطر 

عاملي« ما والسيطرة عليه (كاإلرهاب عرب الحدود، أو انتشار أسلحة الدمار 

عليه  ينطوي  ما  ذلك).  إىل  وما  والبيولوجية،  والكيميائية  الذرية  الشامل 

رغم  عىل  العسكرية،  بالوسائل  العاملية  املخاطر  إدارة  من  نوع  هو  األمر 

الديبلوماسية والرشطية والقضائية  املبادرات  أن هذا يفرتض مقدما طرح 

.(Beck, 2007: 149) واالقتصادية وغريها، أو أنه يحل محلها

الذي  الثاين،  البعد  إىل  يشري  املفهوم  هذا  أن  نفسه  الوقت  يف  بيك   ويضيف 

وصفه شو (2005) بأنه »حرب نقل املخاطر risk transfer war«. فيقول:

واملقصود بهذا هو حروب إعادة توزيع املخاطر الجديدة، التي تخطط 

فيها الدول للحرب وتديرها بطريقة تحد من تعرض قواتها للتهديد وتزيد 

عىل  السيطرة  أجل  من  وذلك  األخرى،  باألطراف  املحدق  التهديد  من 

املخاطر وتقليل الخسائر. يؤدي ذلك إىل وضع اسرتاتيجيات للحرب (مثل 

مخاطر حدوث  مبوجبها  ُتنَقل  الربية)  القوات  استخدام  من  بدال  القصف 

.(Beck, 2007: 150) قتىل وإصابات إىل األطراف الذين ُيهاَجمون

الجانبني من حرب املخاطر مرتابطان - وذلك عىل  وإذ يسلِّم بيك بأن هذين 

نحو يوحي بالتناقض يف بعض األحيان - فإنه يؤكد أهمية ترشيعهام بنحٍو نسبي 

النتيجة فإن »فك االرتباط املكاين واالجتامعي بني  يف مواجهة وسائل اإلعالم. ويف 

الحرب والضحايا« هو عىل املحك (إذ إن املسموح به عىل األكرث هو »القتىل غري 

عملية  املخاطر«، وهي  »تصدير  أو  املخاطر«  »نقل  عليه  يرتتب  وهذا  املرئيني«)، 

يجب إخفاؤها حتى ال تنهار عملية الترشيع.

يتطلب  مخاطر  حروب  إىل  الحروب  تحويل  يف  الترشيع  عملية  عىل  التأكيد  هذا 

القوي قرارات املخاطر  الطرف  بها  التي يفرض  تكريس قدر أكرب من االهتامم للطرق 

عىل اآلخرين. إن الجهود املبذولة إلضفاء الرشعية عىل هذا الفرض أمام الجمهور العاملي 

محفوفة بالصعاب، كام رأينا فيام يتعلق بحرب العراق، حيث تحول الرأي العام الغريب 
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بقدٍر كبري. ومع ذلك يرص بيك عىل أن »وحدة القدرة عىل اإلنتاج والتحديد هي مصدر 

تغطية  تضع  عملية  وهي  املستضعفة«،  الجهات  عىل  املتجربة  العاملية  القوى  تفوق 

األخبار - وما ينشأ عنها من قصص وصور - باعتبارها »مرسحا مركزيا للحرب« بحد ذاتها 

بسبب هذه »القوة يف إضفاء الرشعية وسحبها«. ومثلام ستسعى االسرتاتيجيات الغربية 

إلدارة وسائل اإلعالم إىل »إبقاء حالة اليأس الناجمة عن وقوع القتىل والدمار غري مرئية 

إىل حد كبري«، والعكس صحيح بالنسبة إىل املهاجمني اإلرهابيني - حيث ُيبذل كل جهد 

ممكن لعوملة صور املعاناة والرعب (159 :2007). وليك تحافظ النخب السياسية عىل 

»الرواية الرسمية لسبب الحرب«، يصبح التقرير الصحايف مقرا للنضال املنطقي.

الحرب من أجل الرأي العام

تظهر قيمة هذه األُُطر التخطيطية للتفكري من جديد حول الحرب بسهولة عىل 

إىل  الحرب  لتقارير  العلمية  املعالجات  متيل  املختلفة، حيث  املستويات  من  عدد 

لة االعتامد عىل بعض االفرتاضات الغائية يف  التغلب عىل طبيعة الحرب نفسها مفضِّ

ى  كيفية تطور اسرتاتيجيات خوض الحروب عىل مر السنني. يف تلك الحاالت التي ُتَتحدَّ

فيها املعتقدات املألوفة للحروب »القدمية« يف القرن العرشين، فإنها يف األغلب تعد 

باللغة  Clausewitzean(٭)،  (الكالوزفيتزية  القدمية  املعتقدات  لبعض  استثناءات 

الدولة.  مبصالح  النهوض  خدمة  يف  عقالنية  كأداة  الحديثة  الحرب  يف  العسكرية) 

وعىل رغم ذلك يبدو أن العدد املتزايد لهذه االستثناءات – وهو ما يسميه مانويل 

كاستيلز (2000) »حروبا خاطفة« instant wars – يدعو إىل إعادة النظر جذريا يف 

االفرتاضات املألوفة املرتبطة بخطابات الحرب السائدة.

أي  إىل  توضيح  يف  التوايل  عىل  وبيك،  وكالدور،  ديريان،  دير  رؤى  تساعد 

مدى تنبئ التصورات املتنافسة للحرب، وبدرجات متفاوتة، بتعبئة الدعم العام. 

أحيانا  إليها  يشري  – وهي حملة  العام  الرأي  »قلوب وعقول«  أهمية كسب  إن 

 –  second battlefield الثانية«  املعركة  »ساحة  باسم  العسكريون  املخططون 

مدار  وعىل  ذاتها.  حد  يف  حيوية  مصلحة  بوصفها  طويلة  فرتة  منذ  بها  اعرُتِف 

(٭) نسبًة إىل الجرنال واملؤرخ الحريب الربويس، كارل فون كالوزفيتز (1780–1831). ]املحرر[.
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الَعقد املايض تطورت أساليب »إدارة اإلدراك« perception management بنحٍو 

متزايد. ويف الوقت الذي جرى فيه التدخل يف كوسوفو بقيادة الواليات املتحدة، 

عىل سبيل املثال، كان املسؤولون العسكريون يسعون جاهدين إىل إعادة صياغة 

السابقة  النزاعات  من  املستفادة  الدروس  واإلعالمية يف ضوء  العسكرية  العالقة 

خدمات  ظهور  ساعد  وقد   .1991 العام  يف  الخليج  بحرب  بدءا  الَعقد،  ذلك  يف 

بقيادة  ساعة،   24 مدار  عىل  الحقيقي«  الوقت  »يف  العاملية  التلفزيونية  األخبار 

لعبة فيديو. وقد أدى  الرصاع إىل مشهد إعالمي يشبه  »يس إن إن«، يف تحويل 

»تأثري نينتندو« Nintendo effect هذا، كام أشار النقاد، إىل طمس نتائج الحرب، 

أي الخسارة املروعة يف األرواح البرشية. وعىل حد تعبري مراسل الحرب املخرضم 

:Chris Hedges (2002) كريس هيدجز

إن حرب الخليج جعلت الحرب مسألة عرصية مرة أخرى. لقد كانت 

مبنزلة قضية احتضنتها األمة برغبتها. فهي أعطتنا أبطاال من صناعة وسائل 

لقد  وتكنولوجياتنا.  العسكري  بتفوقنا  بعنجهيٍة  نفتخر  وجعلتنا  اإلعالم، 

.(Hedges, 2002: 142-143) حوَّلت الحرب إىل متعة

لكونها  الصحافة  عاتق  يقع عىل  التقارير  النوع من  اللوم يف هذا  إن   ويقول 

تعاونت بنحٍو وثيق مع الجيش:

نرش مراسلو التلفزيون بكل رسور صور الحرب التي ُزوِّدوا بها والتي 

شيئا  الصور  هذه  تقدم  مل  والدولة.  للجيش  الدعاية  مجهود  خدمت 

 pool املشرتكة  التغطية  مراسلو  كتب  وقد  الحرب.  لتوضيح حقيقة  ُيذكر 

»أوالدنا«  عن  مجموعات،  ضمن  الجيش  يوجههم  الذين   ،reporters

الذين يتناولون الطعام املعبأ املخصص للجيش، ويتدربون تحسبا لحدوث 

مت  هجامت باألسلحة الكيميائية، ويغتسلون من الدلو يف الصحراء. لقد ُقدِّ

أنفسنا.  عن  بها  ه  ُنرفِّ وسيلة  أو  عليه،  نتفرج  مشهدا  بوصفها  الحرب  لنا 

وعن  أمتنا  عن  بالرضا  نشعر  تجعلنا  بطريقة  والقصص  الصور  مت  وُصمِّ

جراء  أشالء  إىل  تحولوا  الذين  العراقيون  والجنود  العائالت  أما  أنفسنا. 

القذائف الحديدية املتشظية الضخمة التي كانت تعرب الحدود إىل داخل 

.(Hedges, 2002: 143) العراق فقد كانوا مجرد أشباح بال مالمح وال أسامء
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ذلك  أعقبت  التي  »املنقحة«  اإلخبارية  التغطية  أن  يف  شك  هناك  ليس 

نجحت يف تشكيل كيفية تصور جمهور وسائل اإلعالم لطبيعة »الحرب النظيفة 

clean war« التي ُتَشن »بدقة متناهية pinpoint accuracy« وبطرق عميقة. 

ويوافق فيليب نايتيل Philip Knightly (1991) عىل أن إدارة األخبار يف حرب 

النظرة  لتغيري  السلطات  أجرتها  متعمدة  محاولًة  جوهرها  يف  كانت  الخليج 

العامة لطبيعة الحرب نفسها، السيام أن املدنيني ميوتون يف الحرب (؛5 :1991 

 Cumings, 1992; Keeble, 1997; Kellner, 2004; Reese, 2004; :انظر أيضا

 .(Taylor, 1992

ستنتج  أنها  املؤكد  من  »املنقحة«  اإلخبارية  التغطية  أن  إىل  النقاد  وأشار 

جامهري متبلدة األحاسيس، تراقب بجمود كل تطور يف »حرب ألعاب الفيديو« 

فيتنام، »حرب غرفة  (واملقارنة مع حرب  لتأثرياتها  يذكر  اعتبار  تلك من دون 

الصحافية  الجهود  إن  كثرية).  دالالت  له  أمٌر   ،living room war املعيشة« 

متعمقة  صارمة  بتقارير  مبارشة  الهوس  هذا  وملواجهة  الجمهور  فهم  لتعزيز 

م التفسري والسياق، أصبحت محبطة بنحٍو متزايد. عىل مدار التسعينيات  تقدِّ

الوفورات  باسم  الغربية  اإلخبارية  املؤسسات  ترشيد  جرى  املايض  القرن  من 

الدولية بقدٍر كبري مع اشتداد  التكاليف وُخفِّضت ميزانياتها لجمع األخبار  يف 

الضغوط االقتصادية. وكان التاليش التدريجي للحرب الباردة عامال آخر، حيث 

كان عىل ما يبدو يوفر مربرات ملا أصبح الحقا مبنزلة إعادة توزيع دراماتيكية 

التقارير العسكرية املتخصصة (فأصبحت مامرسة األعامل  للموارد، بعيدا عن 

الحرة هي املعيار بعد أن ُخفِّضت ميزانيات السفر وإغالق املكاتب األجنبية) 

- أي غري  اإلخبارية »األكرث شعبية« (و»الكفوءة«  الروايات  ملصلحة مزيد من 

املكلفة). وأرص بعض املسؤولني يف مجال الصحافة عىل أن هذا ببساطة يعطي 

الجمهور ما يريد، مشريين إىل تراجع أرقام املشاهدة (وتداول الصحف) بوصفه 

دليال عىل أن األخبار الدولية مل يعد ميكنها جذب اإليرادات الالزمة من خالل 

اإلعالنات لتحقيق األرباح. وكان األمر األقل إثارة للجدل هو حقيقَة أن املالكني 

كانوا ينظرون بقدٍر متزايد إىل األخبار بوصفها سلعة، وأن بعض أشكالها مربحة 

أكرث من بعضها اآلخر برصف النظر عن املطالبات املصاحبة حول الخدمة العامة.
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كان بيرت أرنيت Peter Arnett، الذي اشتهر بتقاريره لشبكة »يس إن إن« خالل 

حرب الخليج (إذ كان املراسل الغريب الوحيد يف بغداد خالل معظم فرتة النزاع)، أحَد 

وا عن استيائهم علنا يف ذلك الوقت. وقال إن التغطية  الصحافيني البارزين الذين عربَّ

اإلخبارية الدولية يف الصحافة األمريكية الرئيسة »وصلت تقريبا إىل نقطة التاليش« 

منذ بداية الرصاع يف الخليج يف أوائل هذا الَعقد:

يف يومنا الحايل كل خرب أجنبي ال يشتمل عىل قنابل، أو كوارث طبيعية، 

أو مأساة مالية ُيستبعد أن يصل إىل الوعي األمرييك. يحدث هذا يف وقت 

العامل  يف  الوحيدة  العظمى  القوَة  هي  املتحدة  الواليات  فيه  أصبحت 

بقنواته  والتلفزيون  واملجالت  الصحف  مثل   - »األخبار«  منابر  وتعددت 

املشفرة والعادية والراديو والرسائل اإلخبارية واإلنرتنت - بنحٍو أصبح يبدو 

معه من غري املمكن التهرُب من سامع مثل هذه األخبار. إذن كيف أصبح 

األمريكيون اآلن أقل معرفة من أي وقت سابق مبا يجري يف بقية العامل؟ 

.(Arnett, 1998) ألننا نحن، بوصفنا وسائل إعالم، قد توقفنا عن إخبارهم

فقد اتبع كثري من املحررين ببساطٍة »اإلشاعات الكاذبة بأن القراء ال يريدون 

أخبارا أجنبية«، عىل حد قوله، عىل الرغم من توافر أدلة معاكسة، السيام استطالعات 

الرأي العام. ويف الوقت نفسه أشارت تقييامت أكرث تفاؤال إىل أن »يس إن إن«، يف 

ريادتها ملفهوم »األخبار عند الطلب« news on demand أظهرت أن هناك حامسا 

عاما ملثل هذه األخبار مادام تقدميها يحدث بطرق ُتربز عنرصي الحيوية واآلنية. 

إىل  االستفادة  يف  يتمثل  الناشئة،  الرقمية  التكنولوجيات  أنصار  يعتقد  كام  والرس، 

أقىص حد من »الجيل الجديد« من اسرتاتيجيات جمع األخبار التي تعد بإحداث 

ثورة يف إعداد التقارير عن الحرب.

أن  يعتقد  للمرء عندما  ُيغَفر  أن  العراق، ميكن  العام 2003 يف  يف ضوء حرب 

تكنولوجيات األخبار املستخدمة خالل حرب الخليج األوىل بدت قدمية بنحٍو غريب. 

وأنظمة  االصطناعية  األقامر  قسم  رئيس  نائب   ،Dick Tauber تاوبر  ديك  وقال 

البث لشبكة »يس إن إن«: »االختالُف الكبري هو أن كل يشء كان يف العام 1991 

تناظريا واآلن أصبح كل يشء رقميا«. ثم أضاف »يف ذلك الوقت كان يستطيع جهاز 

القمر  إىل  ومسموعة  مرئية  واحدة  قناة  إرسال  االصطناعي  القمر  عرب  االستقبال 
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القنوات  من  العرشات  إرسال  ميكننا  اآلن  الرئيس.  املقر  إىل  والعودة  االصطناعي، 

يف املساحة نفسها«. باإلضافة إىل ذلك أصبحت املعدات أصغر وأخف وزنا وأكرث 

قوة. فالصحافيون، الذين يرغبون يف تقديم تقرير وهم يقفون أمام الكامريا، لكنهم 

محطات  عىل  الضغط  بإمكانهم  أصبح  املريئ،  االتصال  استخدام  عىل  قادرين  غري 

التلفزيون املحمولة الصغرية، والتي تدعى »التحليق بعيدا« fly-aways، ووضعها 

 قيد الخدمة. يقول تاوبر: »يف حرب الخليج األوىل كانت ُتحَفظ تلك املحطات يف

فإنها  اآلن  »أما  ثم يضيف:  األمتعة، وكان وزنها طنا«،  30 حقيبة، بحجم حقائب 

تحتاج إىل ما بني 10 و12 حقيبة، بحجم حقيبة جهاز الحاسب اآليل املحمول، ووزنها 

أقل بكثري« (انظر: Megna, 2003). يف العام 1991 كان الدور البارز الذي مارسته 

وأجهزة  اإللكرتوين  الربيد  أيضا  تضمن  والذي   - الحرب  أخبار  نقل  يف  التكنولوجيا 

الفاكس وأجهزة الرؤية الليلية وصور األقامر االصطناعية ورسومات الحاسب اآليل، 

وحتى املركبات التي ُتشغل من ُبعد للتصوير الفوتوغرايف - كان جديدا مبا يكفي 

التغطية الصحافية بحد ذاتها. يف الوقت نفسه بدأ الصحافيون يكتشفون  لضامن 

أن هذه التكنولوجيا قد أتاحت لرؤساء تحريرهم قدرة أكرب عىل مراقبة تحركاتهم، 

عىل  الطلب  تلبية  أجل  من  جديدة  تقارير  بإعداد  دائم  شبه  بنحٍو  ومطالبتهم 

التقارير عىل مدار الساعة. وباملثل كان الدور املؤثر، الذي مارسته شبكة »يس إن 

إن« يف مجال الديبلوماسية التلفزيونية telediplomacy، الفتا يف هذا الصدد، مع 

اآلخر،  مع  أحدهام  للتواصل  الشبكَة  هذه  والعراقي  األمرييك  الرئيسني  استخدام 

وكذلك مع مواطني بلديهام.

ميكن إرجاع اإلشارات الحالية إىل »تأثري يس إن إن« يف إدارة السياسة الخارجية 

إىل هذه الجهود املبكرة للتأقلم مع دورة أخبار اإلعالم الفوري. ولكن من املرجح 

أن ُينَظر إىل دور أشكال الوسائط الجديدة يف إعادة تشكيل هندسة القوة االتصالية 

عىل أنها مصدر قلق أكرث إلحاحا من تأثري شبكة »يس إن إن« (التي أصبحت اآلن 

واحدة من العديد من الشبكات التي تضطلع بالتغطية املتواصلة عىل مدار الساعة) 

 Cottle, 2009; Hoskins and O’Loughlin, 2010; Matheson and :انظر أيضا)

 Howard إن دراسة هوارد تومرب .(Allan, 2009; Moeller, 2009; Seib, 2004

Tumber وفرانك ويبسرت Frank Webster (2006) للمامرسات الصحافية ملراسيل 
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هذا  ملعالجة  املعلومات«  »حروب  مفهوم  وضع  إىل  دفعتهم  األمامية  الخطوط 

التحول. وكام يجادالن فإن الجهود املبذولة لفهم استخدام »التكنولوجيا املاهرة« 

virtuoso technologies لتقديم »صور وأصوات مذهلة من مرسح الحرب« إىل 

الجامهري يف أماكن بعيدة، يجب أال تتجاهل بيئُة املعلومات الواسعة التي تستند 

إليها عمليَة تفسري األحداث غري املتوقعة وأهميتها:

أوال وقبل أي يشء ال ميكن التحكم بسهولة يف الصحافيني املوجودين 

للمقاتلني  منابَر  بوصفهم  للعمل  بهم  التالعب  أو  األمامية  الخطوط  يف 

ويتشبثون  هو«،  كام  الخرب  »نقل  نحو  قوي  ميل  لديهم  فهم  وقادتهم. 

متعددة  معدات  إىل  الوصول  إمكانية  ولديهم  »املوضوعية«،  مبفاهيم 

االستخدامات تسمح لهم بإبالغ منظامتهم اإلخبارية بنحٍو رسيع ومبارش. 

باإلضافة إىل ذلك فإن الحدود بني القوات املقاتلة يف األغلب تكون مشوشة، 

ورمبا األهم من ذلك أن الصحافيني يشكلون مجموعة شديدة التنوع، ما 

أدى إىل إضعاف النداءات املوجهة لدعم »أوالدنا«، والتي كانت قوية ذات 

العسكرية  للوحدات  املرافقني  الصحافيني  أن  يوم. فضال عىل ذلك صحيٌح 

اآلن  تتلقى  اإلخبارية  املؤسسات  أن  بيد  مواقعهم،  بحكم  بشدة  مقيدون 

ُتدَرج  التي  املعلومات،  تكون  وقد  املعلومات.  من  ومتنوعة  هائلة  كمية 

ِضمن أحد الربامج أو التقارير اإلخبارية التي ُتنَجز، متعارضة متاما مع أي 

.(Tumber and Webster, 2006: 172) »تقرير ألحد الصحافيني

يف حني أن األسلحة العسكرية قد تعكس عدم تكافؤ هائل بني املتحاربني، فإنه ال ميكن 

أن يكون هناك افرتاض مامثل بأنها ستحقق نجاحا طويل األجل يف شن حرب املعلومات. 

ففي عرص الكامريا الرقمية واملوقع اإللكرتوين، كام يشري تومرب وويبسرت، قد يتمكن الطرف 

(الذي يدرك متاما أن وسائل اإلعالم هي ظواهر معوملة) من عرقلة االدعاءات  األضعف 

املزيفة للطرف القوي وتفنيدها والرد عليها يف كثري من األحيان.

العام  الرأي  التصورات املختلفة للحرب من أجل  التي تثريها هذه  إن األسئلة 

تستحق دراسة سوسيولوجية أعمق من تلك التي حظيت بها حتى اآلن. لقد بدأت 

األُُطر النظرية املناسبة للغرض يف الظهور ببطء، وهي ستكون بالتأكيد ذات قيمة 

كبرية بالنسبة إىل الجهود التي تسعى إىل تجاوز أساليب املعالجة االحتفالية نوعا 
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ما ملوضوع التكنولوجيا الرقمية، وذلك بهدف التوصل إىل رؤية نقدية للقضايا ذات 

األهمية القصوى يف مجال إعداد التقارير الحربية التي تتسم باملسؤولية االجتامعية.

رشعنة )عدم رشعنة( القوة
ُيَعد تقييم مدى قدرة اإلعالم الرقمي الشخيص عىل التشويش عىل طرق رؤية 

الحرب - التي أصبحت مألوفة لدى الجمهور (ومن ثم قدرته عىل تغيري رأي النخبة 

هذا  نطاق  خارج  العمل  هذا  السيايس.  دوره  لفهم  أساسيا  أمرا   - العام)  والرأي 

الفاعلة السياسية والعسكرية  إثباُت أن الجهات  بالتأكيد -  الفصل، ولكن ميكن - 

تتحدث وتترصف عىل أساس أن لديها بالفعل هذه القوة.

لقد ألقى توين بلري Tony Blair  (2007)، يف األشهر التي سبقت استقالته 

التي  الخطابات عن »الرتكة«  الربيطاين، سلسلة من  الوزراء  من منصب رئيس 

خلَّفها. وهي خطابات تهدف جزئيا إىل املساعدة يف ضامن أن يكون له مكان 

يف كتب التاريخ وفق رشوطه املفضلة. ويف أحد الخطابات، الذي ُألِقي عىل منت 

السفينة الحربية HMS Albion يف 12 يناير 2007، ناقش بلري الطبيعة املتغرية 

للتحديات األمنية التي تواجه البلدان الغربية يف فرتة ما بعد 11 سبتمرب. ومن 

ه االهتامم يف هذا الصدد إىل املشاكل التي يسببها وجود  املثري لالنتباه أنه وجَّ

القوات  إىل  بالنسبة  واإلعالم«  الحديثة  االتصال  وسائل  من  متاما  جديد  »عامل 

املسلحة. يقول بلري:

مل تعد ]الحرب[ شيئا ُيقرأ يف الربقيات العسكرية، بل إنها تدخل مبارشة 

ليك  مثل اليف  الشبكة  موقعا عىل  املثال خذ  سبيل  املعيشة. عىل  غرفة  إىل 

Live Leak والذي أصبح شائعا لدى الجنود من الجانبني يف كل من أفغانستان 

والعراق، حيث ينرش املواد الوثائقية الخاصة مبرسح العمليات من حواسيبهم 

أو هواتفهم املحمولة عىل املوقع. وتعرب هذه الصور، التي تكون بشعة يف بعض 

األحيان، عن واقع الحرب كام هو. إنها توفر مصدرا جديدا لألدلة بالنسبة إىل 

.(Blair, 2007) الصحافيني واملعلقني، متجاوزة التقارير والسجالت الرسمية

الغرب  بلري إىل إضعاف حرب  بالنسبة إىل  الرسمية  لقد أدى تخطي األصوات 

ضد اإلرهابيني، ألن الصور، وفقا لتقديره، أسهمت يف إحجام الرأي العام عن دعم 
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 ،(www.liveleak.com) ليك  اليف  موقع  ُل  ويشكِّ الطويلة.  العسكرية  الحمالت 

سجن  يف  للتعذيب  رقمية  صور  عىل  للجدل  إثارة  األكرث  محتواه  اشتمل  الذي 

أبوغريب، والتي تعتربها املؤسسات اإلخبارية مزعجة إىل درجة تجعلها غري صالحة 

عكس  عىل  (والذي،  حسني  لصدام  الرسمي«  »غري  اإلعدام  مقطع  وعىل  للعرض، 

لهذا  بارزا  هدفا  ُل  يشكِّ للمشهد)،  الفوضوية  الطبيعة  وثَّق  »الرسمية«،  النسخة 

االهتامم الرسمي.

ن هذا االهتامم أيضا ما يراه البعض تهديدا مَقنَّعا باستخدام هذه  ولقد تضمَّ

 ،Tony Snow (2007) الوسائل اإلعالمية ألغراض اإلقناع السيايس. قال توين سنو

مه للمدونني الصحافيني  السكرتري الصحايف السابق للبيت األبيض، يف اإليجاز الذي قدَّ

يف اليوم السابق لخطاب بلري: إن الجنود األمريكيني يف األشهر املقبلة سيستخدمون 

كانوا  ما  للعامل  ُيظهروا  ليك  املواقع،  هذه  عىل  الصور  لنرش  الخاصة  كامرياتهم 

أكرث  ستكون  اللقطات  هذه  أن  عىل  سنو  (وشدد  ويفعلونه  بالفعل  يشاهدونه 

توركل كريشتون  إىل  الصحافيون عادة). وبالنسبة  يقدمها  التي  تلك  موثوقية من 

Torcuil Crichton  (2007)، يف صحيفة صنداي هريالد Sunday Herald، فإن 

التحالف عىل فتح »حرب دعاية جديدة« من  كانا يشريان إىل تصميم  بلري وسنو 

إخبارية  األمامية عىل نرش »قصص  الخطوط  املوجودين يف  الجنود  خالل تشجيع 

 Hayden السلبية. وُنقل عن هايدن هيويت التقارير  للرد عىل  إيجابية مصورة« 

Hewitt، أحد مؤسيس موقع »اليف ليك«، قوله: »لن يفاجئني إذا كانت الحكومات 

تفعل ذلك بالفعل«. ثم يضيف: »ال توجد طريقة أرسع للوصول إىل ماليني وماليني 

األشخاص إال من خالل اإلنرتنت، وكام يقول توين بلري، فإن الطرق القدمية مل تُعد 

.(Crichton, 2007 وهذا مذكور يف) »مجدية عىل اإلطالق

الحكومية  الشخصيات  من  كل  بها  أدىل  التي  الترصيحات  يدعم  ما  إن 

بأن هذه  الحرب كام هو« هو االعتقاد، إذن،  بلري »واقع  واملتحمسني ملا سامه 

التقارير تعرقل الطرق املعتادة لرؤية الحرب، وذلك بنحٍو  الناشئة من  األشكال 

يخلف آثارا عميقة عىل تشكيل الرأي العام. هذه القوة االتصالية ُتعترَب مرشوعة 

عندما  للواقع.  تعاريفهم  تحرتم  كانت  حال  يف  فقط  املسؤولني  نظر  وجهة  من 

القنوات املناسبة،  الرقمية  اللقطات  الفيديو الخاصة بالجنود أو  تتجاوز مقاطع 
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لينتهي بها األمر إىل مواقع مثل »اليف ليك« أو »يوتيوب«، وعندما ينرش املدنيون 

أو حتى املروِّجون ألعداء الحكومات الغربية مقاطع فيديو خاصة بهم عىل مثل 

الواقع، وبالنسبة إىل بلري، فإنه يجري  ُتفَقد السيطرة. يف  هذه املواقع، حينذاك 

تسليم السيطرة فعليا إىل أولئك الذين يعدون إرهابيني ليتحكموا يف نرش ما ُيعترَب 

بلري  السامح بحدوث ذلك، يجد  الذي يحتم عدم  السبب  واقعا. وعند رشحهم 

وأمثاله أنفسهم مجرَبين فعليا عىل االعرتاف بتبني سياسة تدخل تؤدي إىل تعقيد 

التدخل هذه تكون  الحروب. وعملية  األكرث شيوعا من خطاب خوض  األشكال 

محفوفة بالتوترات األيديولوجية، التي قد تصل إىل أوج قوتها يف املواقف التي 

تربز فيها الخطابات الوطنية »العفوية«.

حالة  يشهد  الحروب«  عن  رقمية  »تقارير  ُيَعد  ما  أن  الواضح  من  الختاِم  يف 

املألوفة إعادة صياغة جديدة من خالل رضورات  املبادئ  التدفق، كام تشهد  من 

التقارب املتنافسة يف وسائل اإلعالم الرئيسة. ومن خالل رضورات التباعد التي ُتْجرَت 

يف الهوامش من قبل »األشخاص الذين كانوا ُيعرَفون سابقا باسم الجمهور« وفقا 

الفصل عىل  ز هذا  ركَّ  .Jay Rosen  (2006) للمدون جاي روزن املوفق  للوصف 

لالضطالع  بديلة  فضاءات  للحروب  الرقمية  التقارير  فيها  تتيح  التي  الطرق  بعض 

بفعل املشاهدة عرب مجموعة من املنصات. لقد ثبت أن هناك أشكاال ومامرسات 

عادة  تعمل ضمنها  التي  الضيقة  األيديولوجية  املعايري  كبري  حد  إىل  ُتربز  مختلفة 

وسائل اإلعالم الرئيسة. إن الروتني الذي ميارسه الصحافيون، وخياراتهم اليومية حول 

بالتغطية عىل أكمل وجه واألسباب املوجبة  ما يجب تغطيته - وكيفية االضطالع 

لذلك - تدفعهم بالرضورة نحو تبني سياسات استطرادية يف استخدام الوسائط. إن 

هذا التعدد لألصوات الذي يبنون عليه ما يقومون به من إضفاء للطابع الرسدي 

عىل الواقع يجعل أي ادعاء بالصدق أمرا إشكاليا، وبذلك فإنه يكشف أن مشاهدة 

لكن  ثم هو مسيَّس.  إىل رؤية، ومن  اجتامعي ويستند  بإطار  أمر محاط  الحدث 

قبل أن يتسنى للتقارير الرقمية عن الحروب أن تصبح حوارية بنحٍو تفاعيل، بكل 

الرد عىل أشكال االستبعاد  العبارة من معاٍن، سيتعني عليها  ما تنطوي عليه هذه 

االجتامعي التي تشكل جزءا ال يتجزأ مام يسميه دير ديريان (2007) بنحٍو موفَّق 

»الحرب الفاضلة«.



210

علم االجتماع الرقمي

وما يقع عىل املحك يف رأينا هو الحاجة إىل تفكيك االنقسامات الصحافية ما بني 

»نحن وهؤالء« تحديدا عندما ُتْسَتخدم وُيعاد توجيُهها يف التقارير اإلخبارية، حيث 

الغرباء.  معاناة  وبني  أمثالنا«  »األشخاص  لــ  البنيوية  املصالح  بني  املوازنة  تحدث 

مقاومة  ثم  ومن  و»هناك«،  »هنا«  كلمتي  يف  املتمثلة  الرضورات  صياغة  وإلعادة 

فإن   ،(Beck, 2007) للحرب«  سبب  حول  الرسمية  »الرواية  لـ  املألوفة  الجاذبية 

الفجوة املقابلة بني املعرفة والعمل هي التي يجب التغلب عليها. ومن هنا فإن 

التي  الجريئة  واالدعاءات  املدى.  بعيدة  ستكون  االجتامع  علم  عىل  املرتتبة  اآلثار 

ُتساق حول »الثورات« القامئة عىل التكنولوجيا يف مجال الصحافة تجازف يف إخفاء 

ما وصفناه بالجوهر املادي إلعداد التقارير عن الحروب، خاصة عندما يكون تأثري 

التغري التكنولوجي مبالغا فيه بوصفه انحرافا مفاجئا ومحريا عن األعراف السابقة. 

من الصعب مقاومة جاذبية هذا الوهم، حيث تتواىل اإلنجازات املذهلة يف تسلسل 

م الخفاقة. لكن يجب أن نقاومها، وذلك  منطقي وعقالين يتكشف تحت راية التقدُّ

الفنية  االبتكارات  تحديد  ُيَعد  الفصل.  هذا  توضيحها يف  إىل  سعينا  التي  لألسباب 

أمرا مهام، ولكن الطرق غري املستوية التي تحدث بها عملية تناول هذه االبتكارات 

عنه  تقل  ال  ُوضعت ألجله  الذي  بالغرض  تفي  لجعلها  وإعادة صياغتها  وتعديلها 

أهمية. إن هذا الرتكيز عىل األهمية املادية للتكنولوجيا يحدد الطرق التي ُتعاد بها 

صياغة املؤسسات اإلعالمية عن طريق التفاعل الحي بني قدرات هذه التكنولوجيا 

وإمكانياتها، وكذلك من خالل الضغوط والقيود املفروضة عليها. ومن ثم فإننا نشري 

البارز  التكنولوجي  التوجه  ذات  التقارير  بعض  بني  الربط  إىل  السعي  أهمية  إىل 

والخاصة برقمنة وسائل اإلعالم وتقاربها، وذلك للوقوف عىل األساس الالزم إلجراء 

بحث اجتامعي أكرث دقة.
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»الشبكاِت  إن   Barabasi بارابايس   يقوُل 

موجودٌة يف كلِّ مكان، كل ما نحتاج إليه هو توجيه 

 .)Barabasi, 2003: 7( إليها«  االهتامم  نظرة 

ومعرفة  الشبكة  طبيعة  فإن  الَجامل،  مثل  ولكن 

ما الذي يشكلها تعتمدان عىل العني الناظرة إليها. 

يف  زيادة  األخرية  السنوات  يف  هناك  كانت  وقد 

الشبكات. وقد  بفهم خصائص وطبيعة  االهتامم 

Negri يف  جادل كل من هارت Hardt ونيغري 

الشبكات  بأن  الحديثة  الثقافية  للحالة  تحليلهام 

الحديث.  العرص  طبيعة  انتظام  يف  رئيس  عامل 

االجتامعية  األشكال  إىل  ننظر  أن  ميكننا  ومثلام 

للقرن التاسع عرش بوصفها مقرتنة بصورة السجن 

 ،Foucault فوكو  تعبري  حد  عىل  بها،  ومحكومة 

ــُل الشــبكات: علــُم اجتماع  تخيُّ
االتصال يف العصر الرقمي

»االستبداُل واســـُع النطاِق لصورة 
الشبكة االجتامعية بصورة الشبكة 
اإللكرتونية ميثُل اختزاال مفاهيميا 
ينتـــج عنـه إغفاٌل لعدم املساواة 

وتسطيٌح للجانب االجتامعي«

1111

مقدمة

أليسون كافانا
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فإن صورة الشبكة باتت الصورة الرئيسة لأللفة االجتامعية الحديثة. ويجادل الباحثون 

العسكرية،  إليه – يف املنظامت  الشبكات يف كل مكان ننظر  بأننا نرى  يف يومنا هذا 

والحركات االجتامعية وتشكيالت األعامل، وأمناط الهجرة وأنظمة االتصاالت، والبناءات 

الفسيولوجية، والعالقات اللغوية، وأجهزة اإلرسال العصبية، وحتى العالقات الشخصية. 

ت، بل  هذا ال يعني أن الشبكات مل تكن موجودة من قبل أو أن بنية الدماغ قد تغريَّ

يعني أن الشبكة أصبحت شكال شائعا مييل إىل تحديد طرق فهمنا للعامل والعمل فيه 

.)Hardt and Negri, 2004: 142(

الذي جعل الشبكات  الفصل سُألقي نظرة عىل السؤال بشأن السبب  يف هذا 

تصبح وسيلة شائعة لتحديد عاملنا. وأربط هذا األمر جزئيا بظهور طرق يف التفكري 

والترصف مستمدة من تجاربنا مع الوسائط اإللكرتونية الحالية. وتعد تكنولوجيات 

مجتمع  إىل  بنا  أدت  التي  للعمليات  ملموسا  وتجسيدا  لغوية  استعارة  االتصاالت 

ننظر إليه بوصفه شبكات. بيد أن فكرة الشبكة التي نستمدها من تكنولوجيات 

النوع  من  هي  بل  الشبكة،  شكل  من  معني  منط  هي  اإلنرتنت،  مثل  االتصاالت، 

الذي، كام سأبني أدناه، يدفعنا إىل النظر إىل شبكات »الفضاء الحقيقي« بطرق غري 

إللقاء  ثراء  واألكرث  األفضل  التقاليد  عىل  االعتامد  يف  وتفشل  مفيدة سوسيولوجيًّا، 

الشبكة  لصورة  النطاق  واسع  االستبدال  أن  وأزعم  الشبكة.  تشكيالت  عىل  نظرة 

االجتامعية بصورة الشبكة اإللكرتونية ميثل اختزاال مفاهيميا ينتج عنه إغفاٌل لعدم 

املساواة وتسطيٌح للجانب االجتامعي. باإلضافة إىل ذلك فإن األشكال املخففة من 

األلفة االجتامعية التي يفرتضها هذا النموذج غري محتملة سوسيولوجيا، وذلك عىل 

الرغم من اعتامدها عىل فكرة أن جميع العالقات االجتامعية هي إىل حٍد ما مفيدة 

واختيارية ومضلِّلة، وتتجنب الرتكيز السوسيولوجي التقليدي عىل املجتمع والنظام 

والتضامن االجتامعي.

 

الشبكات واملجتمع الثقايف املتخيَّل
أساسيا  منوذجا  بوصفه  الشبكة  شكل  توطيد  إىل  أدت  التي  األسباب  أحد  إن 

للحداثة هو أن الشبكات نفسها أصبحت ساحة معركة ثقافية أساسية. فمن ناحية 

ُتَعد الشبكات يف الخطاب التجاري كلمة »احتفالية« إىل حدٍّ كبري وفق تعريف وايت 
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)Whyte )2003، أي إنها كلمة تهدف إىل الحصول عىل االستحسان بغض النظر عن 

السياق. إن الشبكات االجتامعية التي أصبحت أكرث وضوحا من خالل تكنولوجيات 

اإلعالم الجديد مثل الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت، كان املسوقون والعاملون يف 

يتمثل  التي  املواقع  كانت  لقد  حاسدة.  بعيوٍن  إليها  ينظرون  الثقافية  الصناعات 

هدفها الرئيس يف االرتباط والتشبيك االجتامعي )مثل: فيسبوك، ومايسبيس، ولينكد 

إن( يف طليعة محاوالت »الرأساملية الجديدة« إلعادة بناء الحياة االجتامعية بوصفها 

فضاًء تجاريا، والتفاعل االجتامعي بوصفه إعالما »جديدا« يجب تحويله إىل حامل 

للدالالت التجارية، كام هي الحال مع جميع وسائل اإلعالم السابقة.

أما يف الخطاب املدين فقد أصبحت الشبكات مبنزلة تشكيالت اجتامعية مسيَّسة 

الشبكات،  فإن   ،Darin Barney )2004( بارين  دارين  كام الحظ  وهكذا  للغاية. 

الشكل  بوصفها  الشبكات،  مجتمع  نظريات  يف  الحال  هي  كام  إليها  ُينظر  عندما 

السائد للنظام االجتامعي، ال تصبح مجرد شكل مامثل لأليديولوجيا، بل شكل من 

أشكال األيديولوجيا. وبالنسبة إىل بارين فإن صورة الشبكة:

االجتامعية  الديناميكيات  من  مجموعة  تصف  أنها  ببساطٍة  زعمها  خالل  من 

املعارصة، فإنها تقدم نصا يحدد األدوار واملعايري، والتوقعات، ورشوط الحوار. إن 

التفكري من خالل منوذج الشبكة - مبا تنطوي عليه من ُعقد وروابط وتدفقات - 

يساعدنا بالتأكيد عىل فهم أمور كثرية، عىل سبيل املثال، حول إعادة بناء املرشوع 

الجديدة  االجتامعية  الحركات  وبروز  الدولة،  سيادة  وتفكيك  الرأساميل،  والعمل 

وآلية عملها، واملامرسات الناشئة لتشكيل املجتمع املحيل. لكن عندما ُيرتقى بفكرة 

كهذه من مستوى أداة استكشافية إىل حالة متثل حقيقة اجتامعية وتاريخية شاملة، 

.)Barney, 2004: 179–80( فإن وظيفتها تتغري بقدٍر كبري

إلخفاء  وسيلة  باعتباره  يعمل  الشبكات  استخدام  أن  آخرون  رون  ُمنظِّ يعتقد 

تشغيل القوة. وهكذا، عىل سبيل املثال، الحظ ويثفورد )Witheford  )1994 أن 

انهيار التسلسالت الهرمية التقليدية يف أماكن العمل، وظهور أشكال اإلنتاج املوزعة، 

املتبادلة،  العالقات  شبكات  تحويل  إىل  بدوره  يؤدي  ذلك  إىل  وما  املرن،  والعمل 

والتفاعالت والصداقات املتبادلة بني الناس إىل مواقع محفوفٍة باملخاطر من الخالف 

حول الفضاء الشخيص وطبيعة العمومية والخصوصية واالنقسام بني وقت العمل 



214

علم االجتماع الرقمي

والوقت الشخيص. نتيجًة لذلك ميكن القول إنه إىل حد كبري تغدو أشكال االتصال 

محال للخالف، ألنها هي - وليس املعايري االجتامعية أو املامرسات املؤسسية - التي 

متثل القنوات الجديدة والرسمية للقوة واالنضباط. لكن، يف النتيجة، ال تتمتع أشكال 

الُعدار  ثعبان  يشبه  ما  تواجه  ولكنها  للمعارضة،  مركز  أو  ثابت  بخصٍم  املقاومة 

اجتامعية  روابط  من  يتكون  الذي  multi-headed hydra)٭(  الرؤوس  متعدد 

ومؤسسية خاصة به.

املزاعم  أن  فكرة  الجد  محمل  عىل  طويلة  فرتة  منذ  االجتامع  علم  أخذ  لقد 

دور  لها  يكون  وأن  الظواهر،  تلك  تسبق  أن  ميكن  االجتامعية  بالظواهر  الخاصة 

مركزي يف تكوينها. بالطبع ُربط هذا األمر يف األساس مبحاولة للقضاء عليها باعتبارها 

آفة تحليلية تعرض التحليل املوضوعي املناسب للخطر. وهكذا، بالنسبة إىل دوركايم 

عىل سبيل املثال، فإن ما يصفه باألفكار املسبقة عبارة عن »حجاب ُأقحم بني األشياء 

وأنفسنا، فيخفيها عنا... أو أنها عبارة عن أفكار خطأ تشوه املظهر الحقيقي لألشياء، 

عىل طريقة املخلوقات التي تشبه األشباح، ولكننا مع ذلك نحسبها األشياء نفسها« 

)Durkheim، يف Bourdieu, 1991: 94(. يرى بورديو أيضا أن االستعارات تعمل، 

بوصفها جزءا من األشياء املصممة مسبقا، كام يسميها، عىل توجيه أفكارنا إىل أمناط 

فريد  حامل  فهي  النحو،  هذا  عىل  مناسبة.  أفعال  ردود  إىل  وتوجيهها  بها  ُمسلٍَّم 

ل جزءا من »املنطق السليم« common sense للعرص. لأليديولوجية التي تشكِّ

باإلضافة إىل ذلك، كام الحظ جون دورهام بيرتز John Durham Peters، فإن 

االستعارات املستمدة من التواصل قوية جدا يف هذا الصدد. »فالتواصل« هو الساحة 

املركزية التي تواجه فيها الحداثة طبيعتها الخاصة، حيث يرى أن »التواصل«:

هو واحد من املفاهيم املميزة للقرن العرشين. لقد أصبح محوريا للتأمل يف 

الدميوقراطية والحب ويف زمننا املتغري. وبعض املعضالت الرئيسة يف عرصنا، سواء 

كانت عامة أو خاصة، تتمحور عىل حصول التواصل أو عىل فساد هذا التواصل... 

أتباع الحداثة هم الذين  »التواصل« هو سجل يحفظ رغباتنا الحديثة... فقط 

هناك  كأن  »التواصل«،  بشأن  قلقني  ويكونوا  بعضا  بعضهم  يواجه  أن  ميكنهم 

)٭( الُعدار: هو يف أساطري اليونان حيٌة عظيمة قتلها هرقل، وزعموا أنها كانت لها تسعة رؤوس كلام ُقِطع منها رأٌس 
نبَت آخر. ]املحرر[.
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الخيوط  من  غني  تشابك  عن  عبارة  »فالتواصل«  بينهم.  تفصل  األميال  آالَف 

.)Peters, 1999: 1-2( د مواجهة عرصنا مع نفسه الفكرية والثقافية التي تجسِّ

هذا صحيح بنحٍو خاص يف حالة اإلنرتنت؛ ألنها بوصفها وسيطا، ال ُينظر إليها 

قد  لها.  مكونا  باعتبارها  أيضا  بل  فقط،  الحديثة  للحياة  استعارة  مجرد  باعتبارها 

يبدو هذا االدعاء جريئا؛ لكنه مناسب عىل مستويات عدة. يف املقام األول سيطرت 

الصلة  الدراسات ذات  ُتعترب  الشعبي سيطرة موثقة جيدا.  الخطاب  اإلنرتنت عىل 

غنية إىل درجة أنه ال ميكن الدخول يف تفاصيلها هنا، ولكن ألغراض دراستنا يكفي أن 

نالحظ أن اإلنرتنت تتمتع مبكانة عالية وفريدة يف الخطاب الشعبي، بعد أن أصبحت 

مرادفا افرتاضيا لكل ما هو حديث وعرصي. ومن ناحيٍة هذه املزاعم مستمدة من 

حقيقة أن اإلنرتنت هي رمز للبيئة االقتصادية الواسعة. مثلام كان التلفزيون يلخص 

اإلنرتنت  فإن  مجتمع جامهريي،  يف  ومامرساته  املستهلك  قيم  ويكرس  مرة،  ذات 

ميكن النظر إليها باعتبارها »الجهاز العصبي املركزي للرأساملية الحديثة« عىل حد 

تعبري غيلدر )Gilder )2002. وكام قالت تريانوفا:

اإلنرتنت... ليست مجرد وسيط محدد، بل نوع من التنفيذ الفّعال لتقنية 

اإلنرتنت  أنبأ تصميم  لقد  األنظمة.  انفتاح  التعامل مع  قادرة عىل  تصميم 

بنحٍو مسبق بتكوين فضاء إلكرتوين إمربيايل جديد، تتمثل َمزيَُّته الرئيسة يف 

.)Terranova, 2004: 3( االنفتاح الذي ميثل أيضا ميال مبدئيا إىل التوسع

وهكذا تتمتع اإلنرتنت بعالقة رمزية بالرأساملية املتأخرة، فهي ترمز إىل منطقها 

األصيل املتمثل يف اإلنتاج املرن، وتداول السلع الرمزية، وتوسيع االختالف وإدماجه.

كام أن اإلنرتنت أساسية مبعنى آخر، فهي تعكس وتشكل أنشطة النخبة الثقافية 

وميولها، وهي طبقة تتميز برباعتها يف مجال الوسائط وبدهائها التكنولوجي، وتستمد 

قوتها االجتامعية من هيمنتها عىل الصناعات الثقافية وقدرتها عىل االستفادة من 

أندرياس  يؤكد  املثال،  ,Savage(. وهكذا، عىل سبيل  )انظر: 2000  الرمزية  القوة 

ويتل )Andreas Wittel )2001 يف مجادلته حول ظهور شكل جديد من األلفة 

الثقافية باعتبارها محرضة ومروِّجة لها. تتميز األلفة  النخبة  االجتامعية عىل دور 

االجتامعية للشبكة وفق »ويتل«، بأنها تتألف من تفاعالت رسيعة الزوال، ولكنها 

مكثَّفة وتعتمد عىل تبادل املعلومات. وتتميز العالقات بأنها متزج بني السيناريوهات 
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وفردية  سياقية  عالقات  وهي  سواء؛  حد  عىل  به  املتعلقة  وغري  بالعمل  املتعلقة 

مكثف  بشكل  وتتخللها  تاريخيا،  بها  املسموح  االجتامعية  األشكال  عن  منفصلة 

منوذجا  بوصفها  للشبكة  االجتامعية  األلفة  ويتل  ويصف  التكنولوجية.  األشكال 

للسلوك االجتامعي واملشاركة االجتامعية األكرث شيوعا، وهي سمة من سامت الحياة 

يف الصناعات الثقافية، خصوصا الصناعات اإلعالمية الجديدة. وعىل الرغم من أنه 

يعرتف بأن هذه الجامعات ليست متثيلية، فهو يبني أن األلفة االجتامعية للشبكة 

عبارة عن وسيلة تفاعلية ناشئة، حيث يقول إن »األلفة االجتامعية للشبكة سوف 

تصبح الشكل االجتامعي النموذجي للرأساملية املتأخرة واالقتصاد الثقايف الجديد« 

.)Wittel, 2001: 71(

وبالتايل فإن الوضع املركزي لإلنرتنت، ليس فقط يف الخطاب الشعبي واالستهاليك، 

ولكن بوصفها الوسيط الرئيس لالقتصاد الجديد وكبار مهندسيه واملستفيدين منه، 

يف  التفكري  عند  إليه  الوصول  ميكن  نوعه  من  فريد  بنحٍو  متاحا  منوذجا  يجعلها 

فإنها، كام  للشبكات،  السليم«  اإلنرتنت »املنطق  ما تشكل  بقدر  الشبكات. ولكن 

سأناقش أدناه، هي نفسها التي تتخذ طابعا جزئيا وأيديولوجيا.

 

الشبكات واألكادميية
يتطابق املستوى الرفيع الذي تتمتع به صورة الشبكة يف الخطاب الشعبوي 

أن يكون هذا  األكادميية. إىل حٍد ما ميكن  به داخل  تتمتع  الذي  املستوى  مع 

املرتبط  العمل  الجديدة، خصوصا  االجتامعية  للفيزياء  الحايل  باالنتشار  مرتبطا 

ببعض املؤلفني، مثل بارابايس )2003( وواتس )Watts )2004، الذين ساعدتهم 

للشبكات  السوسيولوجية  مقارباتهم  إثراء  يف  فيزيائيني  باعتبارهم  خلفياتهم 

)Urry, 2004; Crossley 2005(. ومع ذلك فإن هذا يعكس االهتامم والحامس 

وهو  االجتامعية،  للحياة  الرياضية  والخصائص  التعقيدات  لفهم  نطاقا  األوسع 

السائد يف هذا الوقت والذي هو يف حد ذاته نتيجة لبدائل ناشئة وواسعة االنتشار 

من املقاربات العقالنية للحياة االجتامعية مع اعرتاف أكرب بأشكالها الفوضوية 

وغري العقالنية. لكن ما تتمتع به الفيزياء االجتامعية الجديدة من انتشار حاليا 

وموجودا  واسعا،  تاريخا  الشبكات  يف  للبحث  أن  حقيقة  عن  يعمينا  أال  يجب 
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يف سياقات متعددة التخصصات. وبدءا من الرياضيات، ومرورا بعلوم الفيزياء، 

الثقافية، مثة  واإلحصاء، واألنرثوبولوجيا، وعلم االجتامع، ووصوال إىل الدراسات 

إشكاليات مكتملة بشأن النظر إىل الشبكات.

هناك العديد من املسارات يف علم االجتامع التي تؤدي إىل االهتامم بالشبكات، 

حيث إنها نتيجة منطقية للعديد من مسارات البحث الحالية يف هذا املجال. يربط 

بظهور  الشبكة  تحليل  بروز  املثال،  )Crossley 2008a: 88(، عىل سبيل  كروسيل 

رأس املال االجتامعي بوصفه مشكلة يف علم االجتامع. أما بالنسبة إىل جون أوري 

الفئات  عن  الرضا  عدم  من  ينشأ  بالشبكات  االهتامم  أن  يرى  فهو   ،John Urry

معها.  بالعمل  مطالبا  االجتامع  علم  كان  والتي  الزمن  عليها  ى  عفَّ التي  الراسخة 

وباإلشارة إىل كاستلز، يقول أوري )2003( إن االهتامم بالشبكات و»التعقيد« هو 

استجابة لحل الكيانات االجتامعية أو االقتصادية أو السياسية التي كانت محدودة 

سابقا مثل األمة، أو الرشكة، أو الدولة. ومن املثري لالهتامم أن نالحظ، عىل النحو 

ل أدناه، أن الزْخم املبكر وراء تطوير املقاربات األنرثوبولوجية لتحليل الشبكة  املفصَّ

كان ينطلق متاما من مجموعة املخاوف نفسها، أي الشعور بوجود تنافر عميق بني 

التي  الكيانات األوسع نطاقا  املحلية واملامرسات املوجودة فعليا وبني  املجتمعات 

ُتستخَدم لتمثيلها يف التحليل العلمي االجتامعي.

الواسع  النطاق  فإن   ،Crossley )2005, 2008a( لكن، وكام الحظ كروسيل 

من املقاربات املتبعة يف الشبكات مل يقدم الوضوح املفاهيمي، يف حني اسُتخدمت 

بعُض  يعزو  بطريقة مجزأة وغري متسقة. وقد  الحديثة  البحوث  »الشبكات« يف 

الطابع  إىل  الشبكة  لفكرة  استخدام متسق  الصعوبات يف صياغة  بعَض  املعلقني 

الفضفاض لهذا املفهوم. لقد جادل واتس، عىل سبيل املثال، يف هذه النقطة عىل وجه 

التحديد، مؤكدا »العمومية املطلقة« sheer generality لهذا املصطلح باعتباره 

سببا لالختالالت املفاهيمية )Watts, 2004: 27(. ومع ذلك فمن املنطقي بالقدر 

نفسه القول إن هذا االلتباس املفاهيمي اللغوي هو مرتبط بحقيقة أنه عىل الرغم 

من وجود مجموعة متنوعة من التخصصات واملقاربات داخل التخصصات ولكل 

منها طريقة متطورة ومتَّسقة لتفعيل املفهوم، فإن هذه التخصصات واملقاربات 

متيل إىل التعارض فيام بينها. وهكذا، يف علم االجتامع، هناك ما ال يقل عن ثالث 
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مقاربات متميزة للشبكات: املقاربة األنرثوبولوجية )وهي يف حد ذاتها ميكن أن 

إىل  وتنظر   ،)Wellman, 1988( أمريكية  ومقاربة  بريطانية  مقاربة  إىل  تنقسم 

الشبكات بوصفها تجليات للبنية االجتامعية ووسيلة لتشكيلها؛ ومقاربة الفيزياء 

االجتامعية الجديدة )انظر أعاله( التي ُتفهم فيها الشبكات والجامعات باعتبارها 

آثارا للخصائص الحسابية يف العمل االجتامعي؛ واملقاربة املرتبطة بنظرية شبكة 

الفاعلني )Actor Netwrok Theory )ACT، التي تتحلل فيها الشبكات نفسها 

 .)Latour, 2005 إىل عمليات، واملجموعات إىل عملية تكوين للمجموعات )انظر

املثال:  سبيل  )عىل  الثقافية  الدراسات  من  نظر  وجهات  إضافة  دون  من  هذا 

التفسريات  عليه  تنطوي  الذي  التعقيد  أو  ونيغري(  وهارت   Deleuze دولوز 

املختلفة املتعددة لهذه املدارس املتنوعة. وهكذا فإن علم االجتامع وحده هو 

الذي تصبح فيه فكرة الشبكات بعيدة كل البعد عن التطبيق البسيط. وتصبح 

الصورة أكرث تعقيدا عندما يجري النظر يف مجموعة متنوعة من املقاربات من 

التخصصات األخرى.

 

ماذا يعني أن ننظر إىل املجتمع كشبكة؟
التعميم  يجعل  الشبكات  لتحليل  املقاربات  من  متنوعة  مجموعة  وجود  إن 

حول آثارها أمرا صعبا إىل حد ما. ومع ذلك فهناك بعض النقاط املرجعية الواسعة 

التي ميكن عزلها. سوف أبحث هذه األمور أدناه عىل صعيد: أوال: طبيعة املوضوع 

يف تحليل الشبكة؛ ثانيا: مسألة كيفية تطوير املعاين داخل الشبكات؛ وأخريا طبيعة 

بنى الشبكة واالنتقال من األنطولوجيا إىل العملية ضمن املقاربات السوسيولوجية 

الحديثة للشبكات. ومع ذلك فإن السؤال األول الذي يجب التعامل معه هو الوضع 

الذي يجب أن مننحه لتحليل الشبكة، سواء أكان ذلك منهجا أم نظرية؛ ألنه عىل 

هذا السؤال تتوقف عديد من املقرتحات الفلسفية املركزية لهذه املقاربة.

كان  بالتأكيد  منهج.  مجرَد  باعتبارها  الشبكة  مقاربات  نفهم  أن  املعقول  من 

االجتامعية،  للجامعات  الشبكات  تحليل  رواد  كانوا  الذين  األنرثوبولوجيا  علامء 

 ،J. Clyde Mitchell وجيه كاليد ميتشل Seigfried Nadel مثل سيغفريد نادل

يفهمون الشبكات بوصفها وسيلة للتحقيق أكرث من كونها مجموعة من االفرتاضات 
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العالئقي  أو  الشبيك  التحليل  فإن  ما، وكام زعم سكوت )1991(،  النظرية. مبعنى 

يحتل موقعا مشابها، وإن كان انتقاصيا بنحٍو جذري، بالنسبة إىل تحليل املتغريات، 

ل وسيلة متامسكة ملقاربة مهمة تحليل املجتمع. وتعتمد مهمة إنتاج  مادام يشكِّ

تحليل الشبكة عىل تأسيس العالقة بني الخصائص ومؤرشات تلك الخصائص، وذلك 

بالطريقة نفسها التي يحُدث بها هذا األمر من خالل تحليل املتغريات. ويتضح هذا 

بنحٍو أفضل من خالل إعطاء مثال. إذا كنا، كام هي الحال يف الدراسات الكالسيكية 

واخرتنا  املثال،  سبيل  العنرصية، عىل  انتشار  بفهم  مهتمني  املتغريات،  القامئة عىل 

أن  إىل  مؤرشا  باعتبارها  املتطرفة  اليمينية  السياسية  املنظامت  عضوية  استخدام 

الذي  الحد  إىل  فقط  صالحا  تحليلنا  سيكون  عنرصية،  مواقف  ميتلك  فيها  العضو 

بالفعل  مطابقا  املنظمة  إىل  االنتامء  معنى  يصبح  بحيث  عادال  مؤرشا  فيه  اخرتنا 

للمعنى املوجود يف ذهننا، وليس أن العضو كانت لديه دوافع أخرى )كأن يكون قد 

أخطأ يف اختيار الحزب الوطني الربيطاين )British National Party  )B.N.P ظنا 

منه أنه اختار الصندوق الوطني، أو يكون قد انضم من أجل املشاركة يف األنشطة 

يعتمد  املجموعة(.  لهذه  السياسية  األهداف  تبني  من  بدال  للمجتمع  االجتامعية 

تحليلنا أيضا عىل إثبات أن املؤرش الذي استخدمناه هو املؤرش األكرث منطقية الذي 

ميكننا استخدامه. من املؤكد أن هناك نقاطـا مامثلة فيام يتعلق بتحليل الشبكة. 

إذا كنا نستخدم، عىل سبيل املثال، تكرار تبادل التفاعالت باعتبارها مقياسا لوجود 

صالح. املقياس  هذا  أن  إثبات  إىل  حاجة  يف  فنحن  طرفني،  بني  قوته  أو   االرتباط 

وحالة  االجتامعي  التقييم  دراسة  خالل  من  إال  الصالحية  هذه  إثبات  ميكن  وال 

النموذج الذي يتخذه هذا التبادل. وهكذا، عىل سبيل املثال، قد يكون النظر يف عدد 

عمليات تبادل الرسائل بني األفراد مؤرشا صالحا حول تقارب العالقات يف مجتمع 

النصف  إىل  بالنسبة  كذلك  يكون  لن  بالتأكيد  ولكنه  عرش.  الثامن  بالقرن  النخبة 

الثاين من القرن العرشين. وهذا يتوقف عىل املعنى املتغري املرتبط بالقناة االتصالية 

للرسائل، التي تتحول من كونها شكال من أشكال االتصال اليومي إىل شكل آخر ُيشار 

إليه بأنه غري شخيص أو مرتبط باألعامل أو حميمي، من دون أن تكون هناك روابط 

ُتذَكر بني هذه األشكال، هذا إىل جانب تراجع كتابة الرسائل كمامرسة، وهذا الرتاجع 

يف حد ذاته يعود إىل حدوث تغريات بنيوية واسعة النطاق.
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تستخدمها  التي  املؤرشات  فإن  املتغريات،  تحليل  عكس  وعىل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

التحليالت العالئقية ليست مجرد عالمات غري محتملة ميكن من خاللها قراءة الرتاكيب 

الكبرية. بل هي يف حد ذاتها مكونة للظواهر التي نبحث عنها لدراستها. لنأخذ العنرصية 

 B.N.P مثاال، ففي حني أن تحليل املتغريات قد يستخدم عضوية الحزب الوطني الربيطاين

 racist attitudes »مؤرشا للعنرصية، فإن التحليل العالئقي ينظر إىل »املواقف العنرصية

بوصفها شيئا ينبثق من العضوية، ومن شغل منصب يف إحدى الشبكات التي توّلد هذه 

املعايري. يف هذا الصدد تستند تحليالت الشبكات إىل مبدأ أن املعايري والقيم تنبثق من 

املوقع )انظر Wellman, 1988: 33(. باإلضافة إىل ذلك، املقصود هنا هو شكل محدد 

من أشكال املوقع. وهذا املوقع ال يتحدد عرْب عوامل من خارج الشبكات، كام هو الحال 

بالنسبة إىل املكانة يف الطبقة االجتامعية، عىل سبيل املثال، بل يتحدد من خالل شغل 

منصب معني ضمن منط من االرتباطات. وهذا يرتتب عليه أمران. يف الحالة األوىل تهتم 

تحليالت الشبكات بقدٍر أكرب بالطريقة التي يحدث بها منط التفاعالت واالرتباطات، وهي 

نقطة سأعود إليها فيام بعد. ويف الحالة الثانية تهتم تحليالت الشبكات بتأكيد أن هوية 

الفاعل أو شكله أو طبيعته، بوصفه عقدة أو أن الرابط، بوصفه اتصاال، ليست كيانات 

محددة مسبقا، بل هي أشكال مرنة تنشأ من التفاعالت.

الشكل  يحدده  الذي  النحو  عىل  الشبكة  مقاربات  يف  الفاعل  هوية  فهم  إن 

والتكوين الكيل للشبكة ككل هو أمر أسايس. وليس األمر كام هو بالنسبة إىل مناذج 

شبكات اإلنرتنت؛ فالشبكات تعمل فقط عىل ربط الُعقد التي ُشكلت مسبقا. بل 

إن الطبيعة الخاصة للُعقد تنبثق من النمط العام. وهذا يبدو جليا متاما من خالل 

صيغته األكرث وضوحا، واملتمثلة يف نظرية شبكة الفاعلني )ANT(. وهذه املقاربة 

تجعل املوضوع يختفي نهائيا عن األنظار ملصلحة الشبكة. وهكذا فإن:

ولكن يف  املتجانسة.  الشبكات غري  نتاج  أو  تأثري  الظواهر هي  جميع 

لها.  نهاية  التي ال  الشبكة  تداعيات  نتعامل مع  العملية نحن ال  املامرسة 

لنا باكتشاف تعقيدات  أننا يف معظم الوقت لسنا يف وضع يسمح  الواقع 

تعمل  الشبكة  كانت  إذا  أنه  هو  الجواب  يحدث؟  الذي  ما  إذن  الشبكة. 

باعتبارها كتلة واحدة، فسوف تختفي ليحل محلها اإلجراء نفسه، واملؤلف 

.)Law, 1992: 5( البسيط، كام يبدو، لهذا اإلجراء
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إنشائها،  أو  »ضبطها«  عند  الفاعلني،  شبكة  نظرية  يف  الشبكات،  تطمس 

هذه  الشبكة.  يف  محدد  دور  يف  وحرصها  الفردية،  األجزاء  أو  الُعقد  هوية 

 Callon رشحها كالون Interressment العملية التي ُيطلق عليها اسم التدخل

بنحٍو جيد كام ييل:

ميكن لكل كيان ُأدرج عرْب هذه اإلشكالية )التعريف األصيل للموقف( 

العكس من ذلك، أن  الخطة األولية، أو عىل  الدمج يف  أن يخضع لعملية 

يرفض تلك املعاملة من خالل تحديد هويته، أو أهدافه، أو مشاريعه، أو 

توجهاته، أو دوافعه، أو اهتامماته بطريقة أخرى... والتدخل هو مجموعة 

وتثبيتها  اآلخرين  الفاعلني  هوية  فرض  ما  كيان  خاللها  من  يحاول  أفعال 

.)Callon, 1986: 207–8(

يف نظرية شبكة الفاعلني، ميكننا أن نرى املنطق املركزي للشبكات والذي يقول 

إن طبيعة العنارص التي تتكون منها تلك الشبكات، تنشأ مع الشبكة نفسها.

ومن هذا املنطلق، إذن، مثلام أن للمقاربات الشبكية رؤية واضحة لطبيعة الفاعل 

 Monge املثال، مييز مونج البنية. عىل سبيل  أيضا رؤية لطبيعة  لديها  والفعل، فإن 

بني  املنظامت  بشأن  دراستهام  يف  واضحا  متييزا   Contractor )2003( وكونرتاكتور 

التقليد املوقعي للبنية االجتامعية والتقليد العالئقي. ويف املقاربات البنيوية املوقعية، 

والتي يرى مونج وكونرتاكتور أنها ُشخصت من خالل عمل بارسونز Parsons وأيضا 

فيرب، فإن املوقع داخل املنظمة يستوعب الفاعل إىل الحد الذي ال يعود يوجد فيه 

متييز بني الفاعل والدور، لكن التقاليد العالئقية تتطلع إىل التفاعل بني الفاعل وموقعه 

البنيوي. فالبنى ُينظر إليها باعتبارها شيئا »ُينجز«، من خالل االتصال والتفاعل، وليس 

شيئا ميكن من خالله التعرف عىل طبيعة الفاعل. وكام يقول كروسيل:

هذا ميثل تحديا للتعريفات »الجوهرية« للبنية باعتبارها »شيئا ما« عصيا عىل 

 فهم أعضائه، ويؤثر فيهم ويحدد ترصفاتهم وأفعالهم. فالفاعلون ال »يتحللون«

وال ُيختزَلون إىل مجرد »حاملني« للبنية. أما البنية فُينظر إليها من الناحية العالئقية 

بوصفها منطا من الروابط، ومادامت منطا من أمناط الروابط بني الفاعلني من البرش 

)قد يكون األمر كذلك متساويا بني املنظامت ومواقع الشبكة والدول القومية وما 

إىل ذلك(، فإن الروابط تظل عنارص فاعلة داخله: أي عنارص متفاعلة. بالطبع يتأثر 
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بالنسبة  مهام  أمرا  للشبكة  العام  الشكل  وُيعترب  بعالقاتهم/تفاعالتهم،  الفاعلون 

إليهم، لكن وجود البنية ال يلغي الفعل؛ إذ تنشأ البنية بني الفاعلني وليس فوقهم. 

وهي تربط بينهم وال تحل محلهم )355 :2005(.

مثاال جيدا  والوسطاء  البنيوية  »الثغرات«  كثريا عن  ُيطرح  الذي  السؤال  م  يقدِّ

عىل املشكالت التي تثريها هذه املقاربة. ففي عديد من الشبكات ميكن أن تظهر 

هذه  تظهر  حيثام  أنه  ُلوحظ  وقد  االتصاالت،  شبكة  يف  »فجوات«  أو  »ثغرات« 

الثغرات فإنها توفر فرصا للفاعلني »للتوسط« أو للتحكم يف الروابط بني اآلخرين. 

 )Monge and Contractor, 2003: إليه عادة، كام أوضح بريت ُينظر  وهذا كان 

)144، بوصفه مصدرا للقوة والتأثري داخل الشبكة، حيث يسمح لفاعل معني بالتأثري 

بشدة يف أولئك الذين يربطهم وأيضا بالتأثري يف تطوير الشبكة ككل. 

ويوفر موقع الوسيط كثريا من الفوائد املحتملة، مبا يف ذلك الوصول إىل املعلومات، 

والقدرة عىل تصفية املعلومات املقدمة لآلخرين، والحصول عىل مزايا تنافسية من 

خالل معلومات حسنة التوقيت، وتجميع مركزية محسوسة، وهذا يف حد ذاته يجلب 

العمل  أجل  الوسيط من  يبحثون عن ذلك  الذين  األشخاص  أي  أشخاصا محولني – 

معا لتحقيق أهداف مشرتكة. قد يكون هذا موقعا قويا، عىل الرغم من أن كروسيل 

)2008b( يشري إىل أن هذا ليس هو الحال دامئا، فمن املحتمل أن يكون الوسطاء غري 

قادرين عىل الترصف بسبب مطالب متعارضة وبسبب الحاجة إىل اسرتضاء أطراف 

متعددة غري متجانسة. ومع ذلك فإن النقطة األساسية التي تهمنا هي أن »الوسطاء« 

العام. لكن  وُينشأون من خالل شكلها  الشبكة،  بنيويا يف  أماكَن محددٍة  عبارة عن 

وجودهم يؤثر بعد ذلك يف التطوير اإلضايف لتلك الشبكة. إذن ميكن النظر إىل توزيع 

القوة داخل شبكة ما، وكذلك إىل ما إذا كانت العقدة الفردية قادرة عىل تحويل تلك 

اإلمكانية إىل قوة فعلية، عىل أنهام نتيجة للشكل العام للشبكة.

إن رؤية البنية باعتبارها شيئا يؤَدى، يف وقت معني، هي قراءة مختلفة متاما 

للبنية عن تلك األكرث شيوعا يف العلوم االجتامعية اليوم. وُينظر إىل البنية هنا، عىل 

حد تعبري رادكليف براون Radcliffe-Brown، باعتبارها »مجموعة العالقات القامئة 

 )Radcliffe البرش«  بعض  بني  تربط  والتي  الوقت،  من  معينة  لحظة  يف  بالفعل 

مشكلة  كانت  فقد  براون،  رادكليف  إىل  وبالنسبة   .Brown, 1940/1977: 224(
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تحليل املجتمعات هي فهَم ما يجب استخدامه كوحدة تحليل. لقد كانت الصعوبة 

املركزية تتمثل يف تحديد ما هو املقصود بالكيانات الكبرية مثل »املجتمع«، أي ما 

إذا كان ميكن النظر إىل املجتمع بوصفه متطابقا مع كيان آخر، مثل الدولة القومية، 

أو ما إذا كان مطلوبا أن تكون وحدة التحليل أصغر حجام. فالوضع املتغري للدولة 

التي كان  القرن العرشين والتفكك األويل للفئات االجتامعية  القومية يف منتصف 

مسلام بها يف السابق شجعا عىل تطوير مقاربات جديدة. بالنسبة إىل نادل )1957(، 

املتغرية بنحٍو  الظروف  للتعامل مع هذه  الشبكات االجتامعية وسيلة  كان تحليل 

العامة  أو  النظرية  االفرتاضات  استنباط مجموعة من  وبدال من محاولة  تجريبي. 

يرتبط  من  حول  والتحقيق  معينة  مبصطلحات  املجتمع  بتعريف  لنا  تسمح  التي 

مبن، فإن األمناط الشاملة والقامئة لالرتباط تسمح بتحديد تجريبي ملدى الجانب 

االجتامعي وطبيعته.

االجتامعية  األشكال  تحديد  إىل  منهجا  بوصفها  الشبكة  تحليل  يسعى  إذن 

ثالث  له  يؤَدى  شيئا  باعتباره  االجتامعي  املجال  فهم  فإن  ذلك  ومع  تجريبيا. 

نتائج منطقية. فهو من ناحية أوىل يعني أن طبيعة الشبكة وُعقدها وروابطها 

جادل  كام  ثانية،  ناحية  ومن  لها.  سابقة  وليست  نفسها  الشبكة  من  تتشكل 

الجانب  من  ليس  ولكن  الشبكات  يف  للنظر  أجندة  يضع  هو  أخريا،  املنظرون 

األنرثوبولوجي، بوصفها شيئا موجودا، ولكن باعتبارها شيئا ينشأ وإعادة إنشائه 

من خالل األجزاء املكونة له. هذا بدوره يسلط الضوء عىل أهمية العمليات التي 

تحدث من خاللها عملية إقامة العالقات والحفاظ عليها، وهو تغيري يف الرتكيز 

من األنطولوجيا إىل العملية، ومن البحث يف اليشء املوجود إىل فحص النشاط. 

با سوسيولوجيا،  ومن ناحية ثالثة هو يشري إىل حقيقة أن الشبكات، باعتبارها مركَّ

ليس لها »جانب خارجي«. إذ ال توجد طبقة أخرى من املعنى ترافق الشبكة؛ بل 

كل املعاين تنشأ من داخلها.

اإلنرتنت باعتبارها شبكة
سابقا، يف هذا الفصل، أرشُت إىل االعتامد واسع النطاق لالتصاالت اإللكرتونية 

وعىل عكس  ذلك،  ومع  عام.  بوجه  الشبكات  يف  للتفكري  سائدة  استعارة  بوصفها 
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ملنطق  وفقا  اإللكرتونية  الشبكات  تعمل  للشبكات،  السوسيولوجية  الرتكيبات 

األوىل  مسألتني:  إطار  ضمن  أدناه  األمور  هذه  يف  سُينظر  متاما.  مختلفة  ومبادئ 

تتعلق بصنوف املنطق التي تشكل الشبكة نفسها، والتي، يف حالة اإلنرتنت، ميكن 

والثانية  خارجيا.  مستنبطة  وأنها  العنارص  توافق  بعدم  مدفوعة  باعتبارها  فهُمها 

تتميز  فهي  الشبكة،  داخل  االتصال  منطق  صنوف  بني  كبري  تباعد  بوجود  ترتبط 

بكونها طوعية ومتفردة عىل حد سواء.

يف الحالة األوىل، مثة تبايٌن جوهري بني الشبكات اإللكرتونية والفضاء الحقيقي 

من حيث صنوف املنطق األساسية التي يشكلها. وكام توضح تريانوفا )2004(، فإن 

األساس املنطقي لتنمية اإلنرتنت هو التوفيق بني العنارص املتغايرة من خالل إدخال 

الحاجة  تتطور من خالل  باعتبارها وسيطا  اإلنرتنت  فشبكة  الرتجمة.  بروتوكوالت 

تبقى  والتي مع ذلك  معا،  تعمل  أن  التي يجب  املتنوعة  العنارص  بني  الجمع  إىل 

خصائصها الفردية من دون تغيري من خالل موقعها املشرتك يف الشبكة. ومن هذا 

املنطلق توضح تريانوفا:

تحدث عادة عملية إدخال بروتوكوالت جديدة بني األنظمة أو إضافتها إليها، 

باعتبارها طبقة خفية، من دون مطالبة النظام الحايل بتجاهل مكوناته القدمية 

واستبدالها فورا بأخرى جديدة. وإذا ظهر عدم توافق فإنه ينتج عنه »تحفيز 

ُيدخل  عام  بوجٍه  لكن  جديدة.  واجتامعية  فنية  مفاوضات  يتطلب  للتغيري« 

بروتوكول أو مستوى جديد يسمح لها جميعا - من خالل العمل بني مختلف 

الطبقات أو فوقها - بالتعايش تحت إطار مشرتك واحد... وعدم التوافق، الذي 

ُيفهم بوصفه توترا بني اللحظات املتباينة، ال ُيتخىل عنه ولكن ُيدخل إىل الشبكة 

.)Terranova, 2004: 59( من خالل عملية إضافة أفقية و/أو إدراج عمودي

عىل  وتطبيقها  استعارة  باعتبارها  الشبكة  هذه  قراءة  يف  املشكلة  فإن  لذلك، 

األول، ال ميكن فهم شبكات  املقام  االجتامعية هي مشكلة مزدوجة. ففي  الحياة 

آخر  مجتمع  لدينا  ليس  فنحن  ترجمة.  بروتوكوالت  باعتبارها  الحقيقي  الفضاء 

نستخدمه لربط طبقات مجتمعنا الحايل معا. وفهم األشكال االجتامعية باعتبارها 

آخر  مصدر  يوجد  ال  وأنه  خارجي،  جانب  لها  يوجد  ال  أنه  الفهم  يعني  عالئقية 

للمعنى أو التنسيق ميكننا أن نلجأ إليه.
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هذه  خالل  من  أوال  النحو،  هذا  عىل  تحدث  اإلنرتنت  تشكيل  عملية  لكن 

الربوتوكوالت الخارجية، وثانيا من خالل السياقات الخطابية والثقافية التي ُيتناول 

القيود  خالل  من  اإلنرتنت  شكل  تبلور  املثال،  سبيل  عىل  وهكذا،  فيها.  اإلنرتنت 

موزعة،  شبكة  بوصفها  لإلنرتنت،  األصلية  »الرؤية«  سقطت  ما  التجارية. ورسعان 

فريسة ملخاوف عمالق االتصاالت الحايل »إيه يت آند يت« AT&T من أنه ال ينبغي 

تطوير وسائط جديدة تشكل تحديا للحالة االحتكارية التي تتمتع بها »إيه يت آند 

سُينظر  كان  لإلنرتنت  األصيل  املفهوم  أن  حني  ويف   .)Barabasi 2003: 144( يت« 

بغض  وذلك  ببعض،  بعضها  فيها  العقد  كل  ترتبط  حيث  موزَّعة،  باعتبارها  إليها 

اليوم هو أقرب إىل  الروابط أو عددها، فإن واقع اإلنرتنت  النظر عن طول مسار 

والعديد  االرتباط،  مسارات  بعض  فقط  تتوافر  directed؛ حيث  ه«  »امُلوجَّ الواقع 

من هذه املسارات ال تسمح بالوصول إال يف اتجاه واحد. وهكذا، يصف بارابايس 

 in العالقات بني ما يصفه بالنواة املركزية لإلنرتنت وبني مناطق الدخول والخروج

 graph التي يستخدم فيها مفاهيم من نظرية الرسوم البيانية ،and out regions

الخروج  ومنطقة  النواة،  إىل  بها  تؤدي  بروابط  تتمتع  الدخول  فمنطقة   .theory

لديها روابط تنطلق من النواة، لكن املنطقتني كلتيهام ال توجد بهام روابط تنتقل 

يف كال االتجاهني. لذلك، عىل سبيل املثال، إذا وضعت عىل مدونتي رابطا يؤدي إىل 

موقع نواة، مثل »الجزيرة دوت نت« Aljazeera.net، أو »يس إن إن دوت كوم« 

أن  لألسف،  املستبعد،  من  ولكن  النواة،  تلك  إىل  رابطا  سأنشئ  فإين   ،cnn.com

تشعر محطة يس إن إن بالحاجة إىل القيام باملثل. وبالتايل هناك توجيه متأصل يف 

تدفق املعلومات، والذي هو نتيجة للطريقة التي توجز بها شبكة اإلنرتنت عالقات 

القوة السابقة. وهذه بالطبع عملية تشكيل مستمرة. إن اإلضفاء الرسيع للطابع 

والعرشين  الحادي  القرن  وأوائل  التسعينيات  أواخر  خالل  اإلنرتنت  عىل  التجاري 

قد خلق مجموعة مجزأة من »الشبكات«، والتي أدى فيها االهتامم املتخصص، إىل 

جانب بذل مزيد من الجهود لتوليد اإليرادات وحامية امللكية الفكرية من جانب 

موردي املعلومات، إىل زيادة الُعقد املحمية بكلمة املرور أو اململوكة لجهات معينة. 

وبالتايل فإن شكل اإلنرتنت باعتبارها شبكة يتحدد بعمق من خالل القوى التجارية 

يف الغرب. وبطبيعة الحال فإن النزعة التجارية ليست هي القوة الوحيدة الفاعلة. 
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وإذا ما بحثنا األمر من منظور دويل، فإن املخاوف السياسية والرقابة غالبا ما تؤدي 

دورا أكرب يف تحديد شكل اإلنرتنت باعتبارها شبكة، ما يؤدي إىل تكوينات مختلفة 

متاما. وبالتايل فإن شكل اإلنرتنت باعتبارها شبكة ليس خاصية ناشئة لروابطها، مثل 

الشبكات االجتامعية. بل يتعني علينا أن ننظر إىل عوامل خارج الشبكة ليك نفهم 

كيف وصلت إىل الشكل التي هي عليه. ومضمون ذلك هو أنه بينام يعد تحليل 

الشبكة االجتامعية بإيجاد طريقة للنظر إىل البنية من دون أن يطرح كيانا يكون 

»عصيا عىل فهم الناس« ويتمتع بوجود سابق ألفعالهم، فإنه ال ميكن رؤية اإلنرتنت 

عىل هذا النحو. ويف هذا املعنى، فهو منوذج مضلل لفهم الشبكات بوجٍه عام.

غري  العنارص  أن  االفرتاض  هو  تريانوفا  إليه  تشري  الذي  الثاين  الرئيس  والفرق 

املتجانسة ستحتفظ بهويتها الخاصة عندما تنفصل عن تلك الشبكة. تقول تريانوفا 

والروابط  اإلنرتنت  منها  تنمو  التي  »الثقافة«  هو  األجزاء  بني  املستمر  التوتر  إن 

والربوتوكوالت التي توفق بني امليزات املتباينة وغري املتوافقة وترتجمها. إذن فعند 

النظر إىل هذه الطريقة، نجد أن اإلنرتنت ليست أكرث من تلك الربوتوكوالت والروابط 

الخاصة بالرتجمة، فهي عبارة عن بنية تحتية تقنية تتجنب إيجاد حل للجوانب غري 

املتوافقة. لكن شبكات »الفضاء الحقيقي« ليست كذلك. ففي املقام األول، ال ميكن 

تأجيل إيجاد حل لعدم التوافق إىل األبد إذا كنا نتعامل مع شكل اجتامعي مثل 

داخليا  ـُورت ورُصدت  التي ط الوسائل  ببعض  تتمتع  االجتامعية  فالنظم  املجتمع. 

للتوصل إىل توافق يف اآلراء، حتى لو كان هذا التوافق هو مجرد تحديد للمجاالت 

التي ميكن فيها قبول االختالف وعدم االنسجام، وال ميكن أن يعتمد هذا التوافق 

عىل الوسطاء فقط. ويف املقام الثاين، وكام ناقشنا أعاله، فإن شبكات الجهات الفاعلة 

البرشية ليست سوى وحدة معقولة من التحليل إذا انطلقنا من الفرضية القائلة إن 

الهوية و/أو السلوكيات هام نتاج لتلك الشبكة. فالتحليل البنيوي املوقعي يفرتض 

يفرض  أيضا  ولكنه  القنوات  من  ليس مجرد مجموعة  االجتامعي  املجال  أن  سلفا 

الشبيك  والتصميم  معينا.  موقعا  يشغل  من  والقيود عىل  التوقعات  من  مجموعة 

للشبكات اإللكرتونية، كام ذكرت يف أماكن أخرى )Cavanagh, 2007(، ُيفرتض أن 

االجتامعية  بالعمليات  مقارنته  بحيث ال ميكن  التطوعية  كبرية من  بدرجة  يتمتع 

التي تشكل الشبكات االجتامعية وتحافظ عليها.
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وبالتايل تختلف شبكات اإلنرتنت عن الشبكات االجتامعية مادام ال ُيفهم أنها 

مقيِّدة. إن الصورة الشائعة للشبكات املنبثقة من منوذج اإلنرتنت هي تعدد الروابط 

البديلة والطرق املتعددة والعقد املتعددة القابلة للتبديل. ُينظر إىل شبكات اإلنرتنت 

من حيث أيديولوجية اإلنرتنت باعتبارها فضاء مفتوحا يكون فيها أي رابط ممكنا. 

بالتأكيد فإنه  الواقعية،  الحياة  اإلنرتنت يف  ينطبق عىل شبكة   ويف حني أن هذا ال 

أو االتصال  للرابط  التي يجب أن يكون  الحقيقية،  الفضاء  ال ينطبق عىل شبكات 

فيها درجة من التأثري يف العمل، ليك ُيعترَب كذلك، وذلك سواء من خالل إنتاج القيم 

واملعايري أو من خالل تسهيل فرصنا و/أو تقييدها للحصول عىل املعلومات أو املوارد 

أو من أجل العمل.

ويف النهاية، كام هي الحال يف منوذج شبكات اإلنرتنت، حيث يكون أي رابط 

ممكنا، فإن كل رابط ممكن أيضا عىل صعيد النظرية. وتختلف شبكات اإلنرتنت 

حقيقة  خالل  من  تتحقق  التي  الشبكة  أي  ثابتة،  شبكة  متثل  كونها  صعيد  عىل 

االتصال، وليس من خالل أي أنشطة أو سلوكيات ينطوي عليها ذلك االتصال. ميكننا 

أن نرى أن منطق ذلك ُينفذ يف أكرث أشكاله وضوحا يف مواقع التواصل االجتامعي 

االجتامعية  العالقات  »تعرض«  التي  فيسبوك،  أو  مايسبيس  مثل  اإلنرتنت،  عرب 

االجتامعية هو منطق  الشبكات  ملواقع  األساس  املنطق  إن  تأديتها.  بدال من  فيها 

والعالقات.  االتصاالت  من  محدود  فهرس  وعرض  صيانة  يف  يتمثل  حيث  الويص، 

وُيحافظ عىل هذه العالقات فقط، هذا إن ُحوِفظ عليها أصال، من خالل التفاعالت 

»منخفضة التكلفة«، والدخول يف حوارات ومجامالت تنطوي عىل مستوى متدنٍّ من 

املشاركة. وهي موجودة ألن هذه هي الطريقة التي تسمح بها التكنولوجيا ألداء 

النشاط االجتامعي، وليس ألن هناك قيمة معينة مرتبطة بها أو تطلعات منتظرة 

منها. وميكن وصف هذه العالقات يف أحسن األحوال بأنها عالقات ضعيفة، وأنها 

 Haythornthwaite هايثورنثوايت  أشارت  كام  لكن  املعارف.  مستوى  تتعدى  ال 

ليست مؤرشا  الضعيفة  العالقات  كثري من  اإلنرتنت عىل دعم  فإن قدرة   ،)2002(

عىل إمكان تفعيل تلك العالقات الضعيفة أو الكامنة وتحويلها إىل عالقات مستمرة. 

مقيدة  ليست  االجتامعية،  الشبكات  عكس  عىل  اإلنرتنت،  شبكات  فإن  وبالتايل 

نظريا، سواء من خالل التنميط الثقايف، كام هي الحال مع شبكات القرابة مثال، أو 
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حتى من خالل العملية الحسابية البسيطة التي تحدد عدد العالقات التي ميكننا 

االستمرار بها يف الحياة الحقيقية.

لذا، باختصار، فإن النزعة إىل رؤية شبكات اإلنرتنت بوصفها أمنوذجا للشبكات 

بوجٍه عام تنطوي عىل عدد من العواقب. يف الدرجة األوىل تؤدي هذه النزعة إىل 

الحد من الرثاء الذي تتميز به الحياة االجتامعية، التي تشتمل عىل عديد من الروابط 

الرثاء  ُيعترب بعضها أكرث تحديدا من بعضها اآلخر، بل تجعل هذا  التي  املتناقضة، 

الوصول«  بـ »قابلية  االتصال واملشاركة  ُيختزل  الحضيض، حيث  يصل إىل مستوى 

reachability. ويتجاهل هذا األمر الطرق املتعددة التي تنتقل بها السلطة داخل 

الشبكة، وأيضا أشكال الشبكة املتعددة - كالُزَمر والجسور والوسطاء واملنعزلني وما 

النزعة تفرتض عىل  الثانية، هذه  الدرجة  السلطة. ويف  التي توجه تلك   - إىل ذلك 

وجه التحديد الجوانب التي ُيعتَقد أن تحليل الشبكة يبحث فيها، أي شكل املجال 

االجتامعي ومنطه. وبالنسبة إىل املجال االجتامعي فإن النظر إليه بوصفه شبكًة مثل 

شبكة اإلنرتنت يفرتض مسبقا توافر درجة عالية من التطوعية فيام يتعلق باالتصال 

دة للبنى االجتامعية، التي  والتفرد االجتامعي. وهذا يقلل من أهمية الطبيعة املحدِّ

ُينظر إليها ضمن إطار املوقع االجتامعي.

وبهذا املعنى ُيَعد النظر إىل شبكة اإلنرتنت عىل نحو اجتامعي شكال من أشكال 

»اإلدراك املتعدد« multistable perception، حيث يتغري تفسري املرء استنادا إىل 

د من الصورة باعتباره خلفية والجزء الذي ُيحدد بوصفه املوضوع.  الجزء الذي ُيحدَّ

وبالتايل، من ناحية، ميكن النظر إىل املجال االجتامعي يف »شبكة اإلنرتنت« باعتباره 

هنا  املقصودة  الشخصية  والشبكة  التنميطية.  والبنى  الهويات  من  التحرر  يجسد 

هي تلك التي وصفها ويتل )2001(، وهي شبكة تكون فيها العالقات عابرة وعميقة 

ط من خالل االحتياجات الخاصة بـ »مرشوع« ما أو بهدف اجتامعي معني.  وُتنشَّ

االتصال  أن  مبعنى  للشبكات،  التيسريية  الطبيعة  تؤكد  الشبكة  إىل  النظرة  وهذه 

يكون مبنزلة حافز للعمل. وتوفر العضوية املوارد، وإن كان ذلك من خالل اختزال 

الفرد إىل السامت التي يتمتع بها ضمن سيناريو معني. وبهذا املعنى، فإن املجال 

االجتامعية  الحياة  إىل  وُينَظر  التقييد،  من  بدال  التمكني  إىل  يفيض  االجتامعي 

التضامن  جوهر  تشكل  التي  املتبادلة  االلتزامات  من  بدال  الفرص  توفر  باعتبارها 
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االجتامعي. لكن إذا ما نظرنا إىل األمر بطريقة أخرى، فإن تتبع شبكة من االتصاالت، 

الحجب  ينطوي عىل خطر  متاما،  باعتبارها سطحية  إليها  ُينظر  التي  تلك  وخاصة 

التام لغري املتصلني بالشبكة، أو الذين ال ميكن الوصول إليهم من خاللها. والتحليل 

السوسيولوجي الجيد للشبكة يجب أن َيعترب أنه من البديهي أن ُتنتَقى الروابط، 

وذلك إما من ِقبل الفاعل، وإما من خالل مجموعة من الروابط املحتملة. وبالتايل 

فإن الروابط التي ال ُتنتَقى ميكن أن تؤدي إىل تحديد شكل الشبكة متاما كتلك التي 

ُتنتَقى نظرا إىل أن االتصاالت تشمل دامئا التوجه نحو عقدة معينة والتوجه ضدها 

عىل حد سواء.

النظر  املناقشة أعاله فإن هناك اختالفات جوهرية بني وجهات  وكام رأينا يف 

السوسيولوجية للشبكات وبني الشبكات السوسيوتقنية التي ُتدرك بشكل ملموس 

بعبارة  املتمثلة  االستعارة  تبني  أن  اإلنرتنت. وما حاولُت قوله هنا هو  يف تصميم 

»شبكة اإلنرتنت« باعتبارها وسيطا قد يؤدي إىل تشويه الطرق التي ننظر بها إىل 

الجانب االجتامعي، فنعمل لتعزيز الرتكيز عىل الُبعد السوسيولوجي وتربيره بالنسبة 

إىل املتصلني، ونغامر بتجاهل غري املتصلني كافة.
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ال  ُتشكِّ يك  بفعاليٍة  املقالتاِن  هاتاِن  تجتمُع 

تطرحان  ولكنهام  للمفاهيم،  وتصحيًحا  دعوًة 

أيضا مجموعة من األسئلة املثرية. إنهام تدعوان 

االبتكارات  كانت  إذا  فيام  التفكري  إىل  القارئ 

املعارصة  املامرسات  حول  تتالقى  التكنولوجية 

املحكومة بالوسائط، وذلك بطرق تعيد صياغة 

هنا  والثقافية.  االجتامعية  للعالقات  فهمنا 

االجتامعية  والشبكات  الحرب  تقارير  تتطلب 

متميزة،  سوسيولوجية  معالجة  سواء  حد  عىل 

لكنها املعالجة التي متر بدقة بني مطرقة الحداثة 

)عىل سبيل املثال، التلويح من دون تبصُّ براية 

الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت( وسندان الركود 

املعنى  وبهذا  تغريَّ يشء.  بالكاد  املطلق، حيث 

كلمــة ختامية: إضفــاء الطابع 
اإلعالمي على اجملال الرقمي

والشبكات  التكنولوجيات  كانت   »إذا 
الرقمية »األحدث« متتلك طابعا إعالميا 
الذي  ذلك  عن  نوعيا  اختالفا  يختلف 
»األقدم«،  اإلعالم  وسائل  به  تتمتع 
فإن الهدف هو توضيح كيف ينعكس 
اليومية  املامرسات  عىل  األمر  هذا 

للصحافيني«

1212

نيك بريور وكيت أورتون جونسون
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فإنهام توضحان أهمية مقاومة التوصيفات غري الدقيقة الستخدام الوسائط الرقمية 

التي تحل محل عمليات الفحص الدقيقة للمامرسات املادية القامئة مع استخدام 

املفاهيم  تأطري  أهمية  عىل  اإلرصار  مع  بذلك  اضطالعهام  إن  املرتهلة.  الشعارات 

يعزز رضورة وجود علم اجتامع رقمي متناغم من الناحية النظرية، وال تغيب عنه 

أبدا العالقات املحلية. والجمع بني الشبكات واستخدام الوسائط واالتصاالت يؤدي 

لها صفات  الطبقات  ثالثة مصطلحات معقدة ومتعددة  الربط بني  إىل  النهاية  يف 

مجردة، باإلضافة إىل استحضار عوامل حسية وملموسة ومادية.

املحددة  الخصائص  اكتشاف  يف  الرغبة  يف  املعنى  بهذا  الفصالن  يشرتك 

املؤلفان عىل  وماثيسون، حرص  ألن  حالة  يف  البحث.  قيد  واملجاالت  للمواقع 

وصف الطرق غري املتكافئة التي تتخلل عْبها التكنولوجياُت الرقمية الحرَب من 

أجل تجنب دمج املامرسات الفوضوية للصحافة ضمن مقدمة نظرية واحدة. 

والتصحيح هنا ال يستهدف فقط مقولة بودريار إن كل يشء عبارة عن محاكاة 

وصور زائفة، ولكن يستهدف أيضا تلك التحليالت التي تفرتض أن وسائل اإلعالم 

 .)Virilio, 1997( الرسعة  أو  الكفاءة  يف  تتمثل  موجهة  بقوة  تلتزم  املعارصة 

إعالميا  متتلك طابعا  »األحدث«  الرقمية  والشبكات  التكنولوجيات  كانت  وإذا 

فإن  »األقدم«،  اإلعالم  وسائل  به  تتمتع  الذي  ذلك  عن  نوعيا  اختالفا  يختلف 

الهدف هو توضيح كيف ينعكس هذا األمر عىل املامرسات اليومية للصحافيني 

وعىل أساليب جمع األخبار والتعامل مع األجهزة الرقمية مثل أجهزة الحاسب 

التلفزيون املحمولة. وهو  الصناعية ومحطات  اآليل املحمولة ووصالت األقامر 

أيضا توجه إلظهار - وليس إخبار - كيف أن آلية إعداد التقارير تواجه قيودا 

األعطال  إىل  باإلضافة  تحريرية،  وقرارات  نهائية  مواعيد  تتضمن وجود  عملية 

من  أخرى،  بعبارة  األجهزة.  لهذه  املفرتضة  الكفاءة  تقوِّض  التي  التكنولوجية 

وجهة نظر البنى التحتية التقنية فائقة التنقل، تبدو األمور سلسة بنحٍو مذهل، 

والتي   - الواقع  أرض  عىل  تجري  التي  الروتينية  العمليات  منظور  من  ولكن 

يسميها ألن وماثيسون »املادية الحية« lived materiality - فإن هذه الشبكات 

تواجه تحديات وعوائق من خالل ما ينطوي عليه العامل الحقيقي من حاالت 

طارئة تتمثل يف الحرب وإعداد التقارير.
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القوية  املزاعم  بشأن  املناسب  الوقت  يف  تحذيرا  ذلك  إىل  كافانا  وتضيف 

»للعامل  االجتامعية  بالشبكات  ترتبط  أصبحت  أن  بعد  اإللكرتونية،  للشبكات 

األكادميية  األدوات  إىل  نفتقر  أننا  ليست  هنا  املشكلة  إن  وتثقلها.  الحقيقي« 

التقني  الجهاز  من  يتجزأ  ال  جزءا  بوصفها  الشبكية  االتصاالت  مع  للتعامل 

للحداثة. الواقع، كام تشري كافانا، أن مفهوم الشبكة أصبح من األفكار املهيمنة 

من  بدءا  الظواهر،  من  مجموعة  تختزل  كصورة  فهي   - الحديث  العص  عىل 

هذا  لكن  الشخصية.  الصداقات  إىل  وصوال  العاملية  االقتصادية  املعامالت 

اإلنرتنت، بوصفها منوذجا  أن  للشبكة ميثل إشكالية تكمن يف  الرمزي  االنتشار 

ذلك  يف  مبا  الشبكية،  العالقات  جميع  إىل  ترمز  أصبحت  قد  للشبكة،  متميزا 

الشبكات االجتامعية وشبكات القرابة. وما يقع عىل املحك، بالنسبة إىل كافانا، 

ليس أقل من االعرتاف بأنطولوجيات مختلفة من االتصال واالرتباط والحضور 

األنطولوجيات  هذه  بني  ُيدمج  حيث  واالجتامعية،  املعلوماتية  املجاالت  عب 

من  ثم  الشبكة،  لصورة  التأسيسية  القوة  خالل  من  أوال،   - خطوتني  يف  عادة 

مثل  مبواقف  مرتبطة  االجتامعي  للجانب  مستوية  بأنطولوجيا  االلتزام  خالل 

نظرية شبكة الفاعلني. بالنسبة إىل كافانا، إذا بدأنا باالعرتاف املضاد باألنسجة 

املتشعبة والعالئقية للجانب االجتامعي، فإننا سنجد مجاال إلجراء دراسة أشمل 

للتسلسالت الهرمية االجتامعية والقيود البنيوية التي تنشط ضمن ما تسميه 

كافانا »الرثاء املتاميز للحياة االجتامعية )182(.

ولكن هناك بعض القضايا البارزة التي يجب التفكري فيها هنا أيضا. يثري كال 

للتعامل مع  يكفي  االجتامع مفردات غنية مبا  لعلم  كانت  إذا  ما  املقالني مسألة 

الشبكات  بفهم  األمر  يتعلق  عندما  والرقمية  االجتامعية  الجوانب  التقاء  نقطة 

املحكومة بالوسائط. مل يكن الجوهر الكالسييك لعلم االجتامع مضطرا أبدا لتطوير 

أن  األكادميي  املجال  هذا  كان عىل  ثم  ومن  واالتصاالت،  للوسائط  عميق  تحليل 

يتسلق عىل ظهر مجاالت أكادميية أحدث عهدا، مثل الدراسات الثقافية والدراسات 

الدراسات  مركز  إنشاء  مارسه  الذي  والدور   - منها  املفاهيم  ويستعري  اإلعالمية، 

ودراسة   Centre for Contemporary Cultural Studies املعارصة  الثقافية 

مارشال ماكلوهان Marshall McLuhan كان له تأثري كبري يف هذا الخصوص.
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مختلف  يف  املفاهيم  أنواع  عن  السياق،  هذا  يف  منطقيا،  املرء  يتساءل  قد 

به  متتاز  الذي  التعقيد  إلعطاء  بينها  بالتوليف  ُينصح  التي  األكادميية  التخصصات 

العوامل الثقافية الرقمية حقه، كام قد يتساءل عن الدور الذي يجب أن يؤديه علم 

االجتامع يف هذه التوليفة. يتمثل أحد الخيارات، الذي ُأملِح إليه بالفعل، يف تنصيب 

علم االجتامع باعتباره نوعا من الرقيب التجريبي ضد املواقف الفلسفية املرتبكة. 

القراءات  عىل  ردا  يقدم  وهو  االجتامع  علم  املرء  يتخيل  قد  أخرى  ناحية  ومن 

»تحدد  مبوجبها  التي   ،Kittler كيتلر  قراءة  مثل  لالتصاالت  والتدرُّجية  االختزالية 

الجزيئ  الدافع  كان  أنه  الواقع   .)Kittler, 1999: xxxix( موقفنا«  اإلعالم  وسائل 

لظهور دراسات الجمهور يف السبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين هو رغبة 

سوسيولوجية يف فهم املستهلكني النهائيني لوسائل اإلعالم بوصفهم مشاركني نشطني 

وانتهت  بدأت  املعاين  أن هذه  افرتاض  من  بدال  وآثارها،  اإلعالم،  معاين وسائل  يف 

بالنصوص نفسها. لكن هذا يشكل نسخة جزئية للغاية من اإلمكانيات التي يتمتع 

بها علم االجتامع، مع ما يصاحب ذلك من خطر تحويله إىل مجرد قناة وضعية.

أمل  الجديدة؟  هل نحتاج أصال إىل علوم اجتامع جديدة لرشح وسائل اإلعالم 

األساسية  السوسيولوجية  االهتاممات  عىل  تعتمد  التي  القدمية  املفاهيم  إىل  نُعد 

حول الشبكات والقوة وبناء املعرفة؟ قد يرى املرء بالفعل يف ظهور اإلعالم الرقمي 

فرصة لهذا التخصص األكادميي يك يعود إىل املقاربات الراسخة للمعرفة والتمثيل، 

 Glasgow Media التي شغلت بعض املجموعات مثل مجموعة غالسكو اإلعالمية

Group، أو عىل األقل إلظهار كيف تتقاطع شبكات القوة مع العوامل الرقمية وفقا 

ألمناط التحكم والتعبري الراسخة للمقاومة. 

ط« يف الواقع.  ثم هناك السؤال األسايس حول العنارص التي يتكون منها »التوسُّ

لقد حتَّمت العودة إىل فهم مادية الوسائط التعامل مع البيئة املعقدة لألنظمة 

اإلعالمية يف مؤسسات  للنصوص  األوسع(  )باملعنى  اإلنتاج  اإلعالمية، مبا يف ذلك 

يرتجم  كيف  لتفسري  الطرق  إحدى  ط  التوسُّ مفهوم  أصبح  هنا  محددة.  وبيئات 

البرش واألشياء بعضهم بعضا. وفقا لدراسة هينيون )Hennion )1997، عىل سبيل 

املثال، وعىل عكس مفهوم الوسيط الذي يوجد فيه شخص أو مرحلة بني اليشء 

ط تعرتف بأن هذه األخرية عبارة عن عملية ُتحدث  التوسُّ والجمهور، فإن فكرة 
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طه، فهي عبارة عن »حدث يحدث إرباكا يف ما  تغيريا فعاال يف اليشء الذي تتوسَّ

يدخل وما يخرج« )Hennion and Latour, 1993: 21(. وهذا يعطي املفهوم 

 internalist قوة وفعالية تفسريية أكب وذلك من خالل تجاهله للفكرة الداخليانية

idea)٭( لوسائل اإلعالم بوصفها مستقلة جذريا، وكذلك فكرة أن أشكال وسائل 

وهذه  »القدرة«،  مفهوم  جانب  وإىل  للمجتمع.  جامدة  انعكاسات  هي  اإلعالم 

 perceptual psychology استعارة أخرى لكن هذه املرة من علم النفس اإلدرايك

من  بدال  األحداث  »تجهيز«  عىل  األشياء  تعمل  حيث   ،)1966( غيبسون  عند 

تحديدها، فقد حقق علامء اجتامع اإلعالم بعض التقدم يف فهم العالقات الثنائية 

اإلعالم  وسائل  أطياف  مختلف  عب  االتصالية  واألشكال  االجتامعية  الحياة  بني 

.)DeNore 2000, Born 2005( والثقافة الشعبية

أن يكون متقنا يف مواجهة  ط اليزال يف حاجة إىل  كالتوسُّ لكن مفهوما حديثا 

املجاالت واألشياء الجديدة، وهذا هو الحال بنحٍو خاص فيام نسميه مؤقتا »العص 

إلنتاج  محددة  كمواقع  لإلعالم  التقليدية  النظرة  بني  توتر  ينشأ  حيث  الرقمي«، 

املنتجات وتوزيعها واستهالكها، وتلك التي ترى أن بيئات اإلعالم متثل فرصا للمشاركة 

والتفاعل واإلبداع. ويف هذا الباب يعب الفصالن عن نسخ مختلفة إىل حد ما من 

بنحٍو  تتشكل  كافانا  عند  اإلنرتنت  ناحيٍة  فمن  الرقمية.  والتكنولوجيات  الشبكات 

أسايس من خالل القيود التجارية الخارجية و»أنشطة وتفضيالت النخبة الثقافية، 

وهي طبقة إعالمية بارعة وذكية من الناحية التكنولوجية تستمد قوتها االجتامعية 

من هيمنتها عىل الصناعات الثقافية« )172(. مثل هذا التوصيف هو يف جزء منه 

انتقاد للموجة األوىل من االحتفاالت اإللكرتونية الطوباوية باإلنرتنت بوصفها مكانا 

رائدا وغري محدد ُيلغى فيه التسلسل الهرمي للعالقات وتتكاثر الهويات بال حدود. 

كام إنه ميثل اعرتافا بأوجه عدم املساواة املستمرة يف مجال محو األمية الرقمية عند 

شعوب العامل غري املتجانسة، وذلك بشكٍل يستنسخ أشكال تفاوت القوة يف البنى 

االجتامعية االقتصادية بوجٍه عام )van Dijk، هذه املجموعة(.

)٭( الداخليانية internalism هي رؤية فلسفية تعني أنه ال توجد حقيقة بشأن العامل تستطيع تقديم األسباب التي 
غ العمل بنحٍو مستقل عن املعتقدات والرغبات. أما الخارجيانية externalism، وهي نقيضها، فرتى أن األسباب  تسوِّ

يجب أن ترتبط بالسامت املوضوعية للعامل. ]املحرر[.
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من ناحية أخرى فإن اإلنرتنت، كام يراها ألن وماثيسون، تشكل جزءا من بيئة 

اإلعالم الجديد، التي »تعيد تشكيل هندسة القوة االتصالية«. هنا يحدد املؤلفان 

الطرق التي أدى بها انتشار األجهزة الرقمية مثل الهواتف املزودة بكامريات، واملواقع 

اإلخبارية  تقاريرهم  لتحميل  للجنود  الفرص  إتاحة  إىل  واليفليك،  يوتيوب  مثل 

الخاصة بهم من دون وسيط. وهذا ال ميثل فقط تهديدا للروايات  وصور الحرب 

صة واملنقحة للحرب من مراكز القوة، حيث تقوم »سياسات التوسط« بتعقيد  املرخَّ

الخطابات العسكرية امللتزمة )166(، ولكنه قد يطمس أيضا الحدود الفاصلة بني 

يعيدنا هذا  املحتوى والجامهري بطرق مثرية لالهتامم. مرة أخرى، وبينام  مزودي 

األمر إىل االهتاممات السوسيولوجية القدمية حول القوة وإنتاج املعرفة، فإننا نجد 

أنفسنا أيضا يف مواجهة اإلشكالية املتمثلة يف فكرة أن تكون هناك وسائل إعالم قامئة 

عىل الفروق القدمية بني املنتجني واملستهلكني.

فيه  ُتكلَّف  الذي  الجامهريي،  النرش  لنموذج  التجاوز  حدث  املرحلة  هذه  يف 

وسائل اإلعالم بتقديم رسائل مستمرة إىل الجامهري الكبرية، وذلك من خالل رؤية 

أكرث تعقيدا وديناميكية وتشاركية لتكنولوجيات اإلعالم الرقمي بوصفها سلسلة من 

الروابط والعقد املعوملة التي يضطلع الناس من خاللها برعاية العالقات، والبحث 

لقد  بهم.  الخاصة  الرقمية  والفضاءات  املعلومات  وصياغة  وتقدميها،  املشورة  عن 

»املعارضة«  أو  »املستقلة«  أو  »البديلة«  اإلخبارية  باملواقع  يسمى  ما  ظهور  كان 

وإندمييديا   DigitalJournal جورنال  وديجيتال   NowPublic ناوبابليك  مثل 

Indymedia يعتمد إىل حد كبري عىل أنشطة الهواة واملتطوعني بدال من املراسلني 

املحرتفني واملحررين والنارشين. وتشكل شبكة املعلومات غري املركزية بنحٍو متزايد 

»التشاركية«، حيث  الصحافة  أو  »املواطن«  البعض ظهور صحافة  عليه  يطلق  ما 

ومقاطع  الشخصية  املدونات  من  )بدءا  املستخدمون  ينشئه  الذي  املحتوى  يتحد 

ما  مع  امُلساهمة(  األخبار  ومواقع  املحلية،  اإلخبارية  التقارير  إىل  الفيديو، وصوال 

من  االنتشار  واسعة  شبكة  إلنشاء   we media نحن«  إعالم  »وسائل  عليه  يطلق 

األخبار من دون وجود إرشاف رسمي من هيئات التحرير أو أي عمليات تنقيح.

إىل  الفورية  تويرت مستوى من  املصغر مثل  التدوين  لقد أضاف ظهور مواقع 

التقارير اإلخبارية عىل أرض الواقع، وعزز دائرة أكرث انتشارا من املشاركة واالشرتاك 



237

كلمة ختامية: إضفاء الطابع اإلعالمي على اجملال الرقمي

متزايد.  تأثري  ذات  ولكنها  تفاعلية،  األكرث  وأطرافها  الرئيسة  املعلومات  مراكز  بني 

ادعاءات مبالغا فيها بشأن دور مواقع اإلعالم االجتامعي مثل  ويف حني أن هناك 

أعامل  إىل  )باإلضافة  األوسط  الرشق  يف  األخرية  االنتفاضات  يف  وتويرت  فيسبوك 

الشغب التي وقعت يف لندن يف العام 2011، حيث ُألقي اللوم عىل شبكة بالكبريي 

مسنجر Blackberry Messenger يف تحفيز السلوك املشاغب(، فإنه من الواضح 

أن هذه املنصات كان لها تأثري يف تسهيل أعامل مجتمعات »العامل الحقيقي«. ويف 

الوقت نفسه التزال حدود التوتر قامئة حول التحكم يف املحتوى الحساس، وحرية 

ُنرشت عىل  التي  »ويكيليكس«  موقع  قضية  إن  الرقمية.  السياقات  يف  املعلومات 

املجهولني بفضح  للمستخدمني  الذي يسمح  اإللكرتوين  املوقع  - وهو  نطاق واسع 

املعلومات الرسية يف األغلب عن األنشطة الحكومية - تعيد من نواٍح كثرية النقاش 

الدائر حول التعددية اإلعالمية وملكية مؤسسات اإلعالم والسيطرة عليها، لكنها تثري 

 »open-source أيضا أسئلة مثرية لالهتامم حول أخالقيات صحافة »املصدر املفتوح

والصاعات املستمرة املهيمنة عىل املعلومات نفسها.

تعمل  الرقمية  االتصال  تكنولوجيات  واستخدامات  الجديد  اإلعالم  كان  إذا 

باملؤسسة،  ارتباطا  أقل  إنتاج  لنموذج  املعلومات  تعريض  النواحي عىل  بعض  من 

بني مجموعة  بدقة  التطورات وشكلها  نطاق هذه  تتبع  إىل  فإننا النزال يف حاجة 

املستخدمني  حول  تدور  التي  الجديدة  املفردات  إن  واملستخدمني.  السكان  من 

بوصفهم »مستهلجني«  بل  أو مستهلكني،  منتجني  التشاركيني مل تضعهم يف صورة 

تفاعليني  مستهلكني  عن  عبارة  وهم   – املنتجني(  ـ  املستهلكني  )أي   prosumers

أو  الهجينة  باألشكال  للعب  ويالمئونها  الحالية  الثقافة  عىل  يعتمدون  ومبدعني 

لخلق مثل هذه األشكال )Ritzer and Jurgenson, 2010(. يوصف املستهلجون 

باإلنرتنت وأخرى غري  بأنهم متعاونون منوذجيون يتجمعون يف مجتمعات متصلة 

متصلة بها لالضطالع مبهام نرش الدميوقراطية، ومن املرجح أن يشاركوا يف بناء املواد 

الثقافية وتصنيفها ومراجعتها. وبدءا من تحميل روايات شهود العيان وتحرير مواد 

برامج  يف  واملشاركة  املفتوح  املصدر  برمجيات  يف  املشاركة  إىل  وصوال  ويكيبيديا، 

تلفزيون الواقع، فإن مامرسات االستهالج )أي االستهالك واإلنتاج( ُيزعم أنها تعيد 

تشكيل البنية األساسية للمشاهد اإلعالمية املعارصة، وكذلك النظريات االجتامعية 
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الالزمة لوصفها. ولكن اليزال من غري الواضح مدى فائدة هذا املصطلح يف وصف 

أو  الرقمية،  باإلمكانيات  يتمتعون  الذين  النشطني  املستهلكني  من  جديدة  ساللة 

العمل  من  مبزيد  االضطالع  يتعني  اليزال  لالقتصاد.  جديد«  »منوذج  وصف  حتى 

للتأكد من هوية هؤالء املستهلجني بالضبط، وأمناط توجهاتهم، وما الذي مييزهم 

الثاين  الجيل  التقليديني ومجتمعات ما قبل  - إن كان هناك متييز- عن املشجعني 

 .)Orton-Johnson and Prior, 2011( لشبكة اإلنرتنت

مثة سؤال آخر بارز يدور حول مصري اإلعالم »القديم« يف أنظمة اإلنتاج الرقمية 

– ما إذا كانت هذه الوسائط قد أصبحت قدمية، أو ُعنيِّ وضٌع مختلٌف لها يف عمليات 

االبتكار والتكيف وإعادة االبتكار. إن الرتكيز عىل تبني املعلومات الثقافية، أو حتى 

إعادة توجيهها، يوحي، يف نهاية املطاف، بنوع من إعادة إضفاء الطابع اإلعالمي 

remediation عىل املحتوى. الواقع أن مفهوم إعادة إضفاء الطابع اإلعالمي قد 

يف  للباحثني  املفاهيمية  األدوات  مجموعة  إىل  حديثة  أخرى  إضافة  مبنزلة  أصبح 

مجال اإلعالم. وكام أوضح بولرت Bolter وغروسني Grusin، فإن مصطلح »إعادة 

إضفاء الطابع اإلعالمي« يشري إىل الطرق التي يضطلع بها اإلعالم الجديد »بإعادة 

تشكيل اإلعالم القديم، والطرق التي يعيد من خاللها اإلعالم القديم صياغة نفسه 

ملواجهة تحدي اإلعالم الجديد« )Bolter and Grusin, 1999: 15(. مبعنى آخر 

اإلعالم،  وسائل  بني  املستمر  التفاعل  هي  اإلعالمي  الطابع  إضفاء  إعادة  فإن 

تحميل  مثل   – آخر  نوع  يف  ممثلة  اإلعالم  وسائل  أنواع  إحدى  تصبح  بحيث 

الرقمية للكتب. هنا تحدث استعارة املحتوى  الصور من املجالت، أو األرشفة 

املوجود، أو مزاوجته، أو أخذ عينات منه، أو إعادة مزجه إلنشاء عالقات جديدة 

ومحتوى جديد.

من وجهة نظر تاريخية ليس هناك ما هو جديد متاما حول هذه التعديالت 

هذا  الطليعية  الفنية  الحركات  معظم  تتبنى  النواحي  من  كثري  ويف  اإلبداعية. 

إعادة  الرقمية جعلت  األدوات  أن  َيعتبان  بولرت وغروسني  املتفرد. لكن  املنهج 

الثقافة  يف  املعارص  اإلبداعي  للعمل  املميزة  السمة  اإلعالمي  الطابع  إضفاء 

التشاريك  التصميم  التكيفية لبمجيات  املزايا  اإلعالمية من خالل االستفادة من 

وإنشاء/إعادة إنشاء املحتوى الرقمي. فقد أصبحت هذه األنواع من التدخالت 
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إلعادة إضفاء الطابع اإلعالمي أكرث سهولة نظرا إىل أن التكنولوجيات ومنصات 

اإلعالم املتاحة تنشط ويتداخل بعضها مع بعض - مام يؤدي إىل ظهور مصطلح 

لكن   .)Jenkins,2006(  convergence culture التقارب«  »ثقافة  وهو  آخر، 

بالنسبة إىل جينكينز Jenkins فإن التقارب ليس مجرد مسألة تكنولوجية تجمع 

بني العديد من وظائف وسائل اإلعالم، كام هو الحال مع هواتف الجيل الثالث، 

بل هو يحدث يف إطار املامرسات التكيفية ملتصفحي وسائل اإلعالم الذين تتزايد 

مهاراتهم يف هذا املجال، والسيام من خالل تفاعلهم مع اآلخرين. والتحول إىل 

مناذج  إىل  أيضا  يشري  الذايت  التنظيم  من  أكب  بقدر  تتمتع  إبداعية  مجموعات 

اقتصادية متغرية لوسائل اإلعالم تتفتت فيها البنى املتكاملة للصناعة متحولة إىل 

صناعات أصغر حجام وأكرث ذكاء ومرونة.

الواقع أنه رمبا تكون الحاجة الدامئة إىل االرتباط باآلخرين، والتصفح املتواصل 

لوسائل اإلعالم عب اإلنرتنت وخارجها، هي املجال األبرز الذي يحفز علامء االجتامع 

عىل التنظري بشأن األشكال املتغرية للتفاعل والتواصل. إن طبيعة هذه التفاعالت 

فيه  الرقمية  الوسائط  ظهور  يحتاج  الذي  املجال  هي  العاملي  ومداها  ونطاقها 

املوضوعات  العديد من  أن  إدراك  إىل  متعمقة وكذلك  قوية وبحوث  مفاهيم  إىل 

السوسيولوجية األساسية - مثل املجتمع والهوية والتفاعل واإلدراك املبارش - جاهزة 

بالفعل لتطويرها وتحسينها.

التي تشكل جوهر  التطورات فرصا لطرح األسئلة  أقل تقدير توفر هذه  عىل 

أو  تعديله  ينبغي  ما  معرفة  وكذلك  فيها،  النظر  وإعادة  السوسيولوجي  الخيال 

األوىل  املرحلَة  تلك  طويلة  مبسافة  تجاوزنا  لقد  العملية.  هذه  خالل  عنه  التخيل 

من الوعود الطنانة للتكنولوجيا الرقمية، مع ما صاحب ذلك من تصورات متهافتة 

التي  األوهام  فكل  »الحقيقية«.  عن  البعد  كل  بعيدة  كانت  »االفرتايض«  للعامل 

تتحقق، كام مل  الحيس مل  االنغامس  الجسد وعن  الكامل من  التحرر  تحدثت عن 

 تتحقق الرؤية حول ابتكار طائرة رقمية سلسة تتمتع بإمكانيات النهائية. ولكن هذا

ال يعني أن األشكال التعبريية للثقافة اإلعالمية مل تتعرض لتحوالت مفاجئة، أو تشهد 

ظهور أشكال مختلفة من التجمع والسياسة املعارضة والتكوينات الثقافية البديلة. 

وإذا كان هناك بالفعل أي معنى عىل اإلطالق يف تحديد »منوذج للثورة الرقمية« 
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)Jenkins, 2006: 6(، فإنه بالتأكيد أكرث وضوحا يف التغيريات التي تطرأ عىل كيفية 

إعادة تشكيل صناعات وسائل اإلعالم وتقنياتها ومامرساتها ومستهلكيها.

ومع ذلك من الواضح أنه اليزال هناك الكثري من العمل الذي يجب االضطالع 

واإلعالم  الرقمية  للعوامل  ودقيق  شامل  اجتامع  علم  لتأسيس  الطريق  متهيد  به يف 

بها  يتفاعل  التي  الشائعة  الطرق  استكشاف  إىل  حاجة  يف  النزال  فنحن  الرقمي. 

مع  الروابط  إغفال  دون  من  والجديدة  القدمية  اإلعالم  وسائل  مع  املستخدمون 

السياقات السوسيواقتصادية األوسع نطاقا، مبا يف ذلك ظهور ما يطلق عليه ثريفت 

أيضا جاهزة جدا الستقطاب  التي هي   )Thrift, 2005( املعرفة«  اسَم »رأساملية 

بها.  خاصة  ربحية  غايات  لتحقيق  واستغالله  املستخدمون  ينشئه  الذي  املحتوى 

يجب أيضا أن نفسح مجاال للتحوالت يف وسائل اإلعالم التي ال ميكن التنبؤ بها أو 

ولكن  التكنولوجية،  التغريات  بني  فقط  ليس  املستمر،  التفاعل  عىل  تتوقف  التي 

املستخدمون  يبتكرها  التي  املتخيلة  واملجتمعات  املقصودة  غري  النتائج  بني  أيضا 

هذا  نبيال يف  تدخال  الفصالن  هذان  فيه  يشكل  الذي  السياق  هو  هذا  العاديون. 

املرشوع املستمر، وهو مرشوع مازالت له إحداثيات سوسيولوجية ملموسة.
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الباب اخلامس
املماَرسات
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مقدمة

 لَقد ظلَّ االستخداُم التعليميُّ للتكنولوجيا 

لعدِة  السوسيولوجي  االهتامِم  هامش  عىل 

م التعليم دراسة حالة  أسباٍب مفهومٍة متاما. يقدِّ

مخيبة لآلمال إىل حدٍّ ما بشأن املجال التكنولوجي 

وُينصح  املجتمع.  يف  األخرى  باملجاالت  مقارنة 

علامء االجتامع الراغبون يف الحصول عىل رؤى 

الستخدام  الديناميكية  الطبيعة  حول  ثرية 

التكنولوجيا يف الحياة اليومية بالبحث يف مكان 

التي  الكربى  الرسديات  فإن  املقابل  يف  آخر. 

للتعليم  السوسيولوجية  الدراسات  عىل  ُتهيمن 

نادرا ما تتطرق إىل استخدام التكنولوجيا. عىل 

اجتامع  علامء  يواصل  الجزيئ  التحليل  مستوى 

إعادُة النظِر يف التعليم 
يف العصر الرقمي

»التعليُم يقُف عىل حافِة التغيرِي من خالل 

عىل  وجوده  ولكن  التعلُّم؛  تكنولوجيات 

تلك الحافة مضت عليه اآلن عدة عقود«

1313

نيل سيلوين
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املساواة،  عدم  يف  املتمثلة  الدامئة  القضايا  تحليل  نحو  انتباههم  توجيه  الرتبية 

واملقاومة، والهوية، والثقافة التي تحدد عمليات »االضطالع بالتعليم« ومامرساته. 

من ناحية أخرى التزال الدراسات عىل مستوى التحليل الكيل تتمحور حول قضايا 

التعليمية  واملخرجات  للفرص  املستحكم  الطبقي  والتدرج  االجتامعي  الحراك 

)انظر: Delamont, 2000(. ويف حني أن »التكنولوجيا« متعلقة بالعديد من هذه 

القضايا فإنها ببساطة مل تحقق أي أولوية محددة ِضمن هذه الدراسات)٭(. لكن يف 

القول فيه بأثر رجعي إن تكنولوجيات املعلومات »الجديدة«  الوقت الذي ميكن 

يف الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض كانت أكرث من مجرد إضافات رمزية 

ضمن  متزايدا  وجودا  اآلن  ل  تشكِّ الرقمية  التكنولوجيا  فإن  التعليمية،  لألوساط 

عمليات التعليم املعارص ومامرساته؛ ومن ثم فقد يكون حتميا أن تحتل الجوانب 

الحادي  القرن  م  تقدُّ مع  الرتبية،  اجتامع  علم  أكرث وضوحا يف  مكانة  التكنولوجية 

م هذا الفصل بعض األفكار حول مكانة التكنولوجيا  والعرشين. عىل هذا النحو يقدِّ

الرقمية ضمن الفهم السوسيولوجي الجديد للتعليم املعارص.

الرقمية  التكنولوجيات  أن  املتمثلة يف  السائدة  الفكرة  أوال  الفصل  يتناول هذا 

مصالح  عن  بعيدا  بأخرى  أو  بطريقة  التعليمية  واملامرسات  العمليات  تركيز  تعيد 

الجهة املنتجة املهيمنة عىل املؤسسة والدولة واالقتصاد وتوجهها نحو »إضفاء الطابع 

الفردي« personalisation والدميوقراطي للتعليم حول مصلحة املتعلم الفرد. وعىل 

الرغم من أن هذه التقارير عن »التعليم الرقمي الجديد« ُتعترَب مثرية للجدل إىل حدٍّ 

التعليم يف األدبيات السوسيولوجية، فنحن ندرك جيدا  )٭( عند تسليطنا الضوَء عىل ضعف االهتامم بتكنولوجيا 
ذلك التقليد الخاص بالتحليل االجتامعي النقدي لتكنولوجيا التعليم والذي ازدهر فرتًة قصرية يف أواخر الثامنينيات 
والتسعينيات من القرن العرشين. الواقع أن أي شخص يسعى إىل فهم املشهد املعارص لتكنولوجيا التعليم تجُدر 
به العودة إىل التحليالت العميقة لـ »الحوسبة التعليمية« و»أجهزة الكمبيوتر املصغرة micros يف املدارس« قبل 
وستيفن   ،Larry Cuban كيوبان  والري   ،CA Bowers باورز  إيه  يس  أمثال  من  ُكتَّاب  يقدمها  والتي  اإلنرتنت، 
 Michael ومايكل آبل ،Hank Bromley وهانك بروميل ،Stephen Kerr وستيفن كري ،Steven Hodas هوداس
Apple، وكيفن روبنز Kevin Robins، وفرانك وبسرت Frank Webster. جميع هؤالء الُكّتاب قدموا مقاالت نقدية 
لكن  أزمنتهم.  املستخدمة يف  التعليم  تكنولوجيات  بشأن  واسع  نطاق  بعناية ومتنوعة عىل  سوسيولوجية مصوغة 
رأى جميع هؤالء املؤلفني تقريبا كيف قوبلت طروحاتهم بالتجاهل من قبل مجتمع التعليم األكادميي السائد فقرر 
معظمهم عىل وجه الرسعة التوقف عن تناول تكنولوجيا التعليم باعتبارها مجاال مثمرا للدراسة. وحقيقة أن أمثال 
آبل، وبروميل، وكري، وكيوبان ال يعلقون عىل التجاوزات الحالية لتكنولوجيات الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت يف مجال 
التعليم هي أمر مخيب لآلمال - فقد أضحت الدراسات املتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا أكرث فقرا يف غيابهم. ]املؤلف[.
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كبري، فإنه ُتلفت األنظار إليها حتى يف أرقى املناقشات التعليمية التي تجري يف معظم 

البلدان. ولذلك يواصل هذا الفصل تأييد دور علم االجتامع يف توفري ردود مستنرية 

عىل هذه التقارير التي غالبا ما تتسم بالتكهنات، وال تستند إىل األدلة حول التعليم 

يف العرص الرقمي. وكام ُتذكرنا الفصول السابقة يف هذا الكتاب، فمن غري املعقول 

تناول العرص الرقمي عىل أنه ليس سوى موقع للرصاع االجتامعي الحاد. ويزعم هذا 

الفصل أنه يقع عىل عاتق علم االجتامع بوصفه مجاال للبحث النقدي أمُر تعزيز رؤى 

أكرث استنادا إىل األساس االجتامعي حول الوقائع »الفوضوية« لكل من التكنولوجيا 

والتعليم. وهكذا، بدال من مجرد تبني املقاربة العقيمة املتمثلة يف التساؤل عام إذا 

السعُي  أو ال، فإنه يجُدر بعلامء االجتامع  التعليم  التكنولوجيا »مجدية« يف  كانت 

الرقمية التكنولوجيات  قيام  بأسئلة حول كيفية  الرقمي  التعليم   إىل ملء خطابات 

مصالحها  تخدم  التي  املجاالت  وبشأن  االجتامعية،  العالقات  إنتاج  بإنتاج/إعادة 

)انظر: Apple, 2004(. مع أخذ هذه األفكار يف الحسبان، يختتم هذا الفصل باقرتاح 

بعض األولويات لعلامء االجتامع الذين يسعون إىل إنتاج تحليالت صائبة وصارمة 

لألشكال »الجديدة« ظاهريا للتعليم والتي برشَّ بها العرص الرقمي.

 

النظر يف وعود التكنولوجيا الرقمية للمتعلم الفرد
اليومية  الحياة  يف  الرقمية  للتكنولوجيات  املتزايد  االستخدام  بأن  اعتقاٌد  مثَة 

اتساعا وتشابكا  أكرث  امتداد خطوط  العمل االجتامعي عىل  بإعادة تشكيل  يقرتن 

استخدام  إىل  ُينظر  أنه  الواقع  الكتاب.  امُلسهمني يف هذا  كثري من  ناقشه  ملا  وفقا 

التكنولوجيات الرقمية عىل أنها رشط مسبق للتعامل بنجاح مع التغريات واملخاطر 

 Lash, 2002, Bauman, 2005, املثال:  سبيل  )عىل  املعارص  للمجتمع  املستمرة 

Urry, 2007(. وعىل رغم أن هذا اإلحساس بالتغيري يشمل معظم مجاالت الحياة 

اليومية، إن مل يكن جميعها، فإنه اكتسب أهمية خاصة يف النقاشات حول الطبيعة 

املتغرية للتعليم املعارص. وبالطبع فإن هذا التفضيل للتكنولوجيا ليس بأي حال أمرا 

ر بعض الرتبويني تقنيات مثل الحاسبات اآللية  حديثا يف الخطاب الرتبوي. لطاملا صوَّ

واإلنرتنت بأنها تسمح للمتعلمني بالتحرر من املعايري املتزامنة للتعلم داخل الصف 

يف  املعرفة  إىل  املحدود  غري  الوصول  ل  تسهِّ وأنها   ،classroom-based learning



246

علم االجتماع الرقمي

 Suppes, 1965, Bennet and Bennet,( أي وقت ويف أي مكان ووفقا ألي وترية

املثال،  سبيل  عىل  تنص،  حجج  طرح  املاضية  الثالثة  العقود  شهدت  لقد   .)2008

 hard fun بالتحدي«  املصحوبة  »املتعة  خالل  من  التعلم  لألفراد  ميكن  أنه  عىل 

املتمثلة يف إنشاء عوامل افرتاضية واللعب فيها بدال من الخضوع ملنهجيات »التدريس 

 .)Negroponte, 1995; Shaffer 2008( املعوقة« يف الفصول الدراسية التقليدية

واليزال علامء الحاسب اآليل و»متخصصو تكنولوجيات التعلم« يتوقعون أن تتصدى 

هذا  يف   .)Papert, 1984 )انظر:  التقليدية  املدرسة  »نسف«  لعملية  التكنولوجيا 

إلعادة هندسة  محفز  بأنها  الرقمية  التكنولوجيات  يف  اعتقاد  هناك  اليزال  الصدد 

أمناط التعليم، والتعليم املدريس يف العرص الصناعي بنحٍو جوهري، وإن كان ذلك 

ليس بصورة شاملة.

فإنها  متعمد  سجايل  طابع  ذاَت  الكربى  االدعاءات  هذه  كون  من  الرغم  عىل 

تعكس اعتقادا واسعا بني متخصيص تكنولوجيا التعليم يف ما ميكن تسميته »عالجا 

رقميا« للتعليم )انظر: Bolter and Grusin, 1999(. وبعبارة أخرى إن االدعاءات 

الغريبة التي يطلقها أمثال بابريت Papert ونيغروبونتي Negroponte وآخرين ترمز 

إىل افرتاضات أقل حدة داخل مجتمع التعليم تنص عىل أن التكنولوجيات الرقمية 

وهذا كبري.  حدٍّ  إىل  ومامرساته  التعليم  عمليات  تشكيل  تعيد  اإلنرتنت(   )والسيام 

ال يعني أن األشكال الرقمية »الجديدة« ُيعتقد أنها تستحوذ عىل جميع املامرسات 

أشكال  من  االقتباس  عىل  قادر  الرقمي  التعليم  إن  بل  سبقتها،  التي  والعمليات 

الروايات األكرث  تتعلق  السابقة وإعادة صياغتها ويف األغلب تجاوزها. رمبا  التعليم 

قيمة يف هذا العالج الرقمي بالطبيعة املتغرية برسعة للمامرسات الفردية للمتعلم. 

وهنا ُيزعم أن املتعلم الفرد يوضع )ويعاد وضعه( يف مركز شبكة فرص التعلم التي 

ميكنه املشاركة فيها كام يشاء ومتى يشاء. وتستند هذه الروايات إىل أجندة قوية 

الفرد يف  للمتعلم  املتزايدة  الفردي«، والتي تؤكد عىل األهمية  الطابع  من »إضفاء 

تشكيل تجربة التعلم، مع مراعاة أن منطق أنظمة التعليم يصبح بطريقة أو بأخرى 

»معكوسا بحيث يكون النظام هو الذي يتوافق مع املتعلمني بدال من جعل املتعلم 

يتوافق مع النظام« )Green et al., 2006: 3(. يف هذا املعنى يتحول دور املتعلم 

التعليم بطريقة سلبية إىل شخص يعمل بنشاط عىل بناء  الفرد من شخص يتلقى 
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)أو إعادة بناء( مكان حدث التعلم ووتريته وتوقيته وطبيعته. وكام يستنتج نونيز 

)Nunes )2006: 131 فإن األشكال املعارصة للتعليم املعزز بالتكنولوجيا اآلن...

 تدمج بني الوصول والضبط؛ أي أن نقل املعلومات ُينظر إليه عىل 

إعادة  إىل  ثم يؤدي  الطالب، وهذا من  يد  أدايئ يف متناول  أنه حدث 

تحديد موقع الطالب فيام يتعلق بالشبكات املؤسسية. إىل هذا الحد 

ال ُيعترَب ]املتعلم الرقمي[ هامشيا عىل اإلطالق؛ إذ مبا أن الطالب هو 

ل الذي يؤدي دور الصف والهدف الذي يستقبل  يف الوقت ذاته املشغِّ

املجازي  املستويني  عىل  مركزية  بأهمية  يتمتع  فإنه  املنهاج،  محتوى 

والتجريبي بالنسبة إىل أداء املقرر الدرايس.

تقرير  وحق  الفردي  الطابع  إضفاء  إىل  تؤدي  التكنولوجيا  أن  فكرة  إن 

البارزة هو  الخالفات  ُيعربَّ عنها بعدة طرق. وأحد  بالتعليم  املصري فيام يتعلق 

التي كانت متنع األفراد سابقا من  أن املعوقات اإلجرائية واملؤسسية واملزاجية 

املشاركة يف التعلم تتضاءل من خالل تطبيق التكنولوجيا. وكام رأت وزارة التعليم 

يف اململكة املتحدة، فإن:

بإمكانية  تتمتع  نسبيا  جديدة  أداة  يعد   e-learning اإللكرتوين  التعلم 

تحسني معدالت املشاركة والتحصيل يف التعليم بشكل جذري. وتشمل الفوائد 

للفرد  للسامح  واملرونة  الفرد،  الحتياجات  وفقا  التعلم  تكييف  عىل  القدرة 

بالتعلم وفق الوترية والوقت املناسبني له، ومن مكان مادي يناسبه بالشكل 

األمثل. ومن خالل التعلم اإللكرتوين تصبح لدينا الفرصة التي تتيح للجميع 

.)DfES, 2002: 4( الحصول عىل التدريب والتعليم املناسب والرفيع املستوى

لتصوير  جاهزة  وسيلة  االقتباس  هذا  يوضح  كام  الرقمية  التكنولوجيا  توفر 

التعليم املعارص عىل أنه شكل من أشكال التعلم األقل سوءا من السابق. ومن خالل 

الوصول  يتمتعون مبستويات متزايدة من  املتعلمني  أن  ُيزعم  الرقمية  التكنولوجيا 

إىل مجموعة متنوعة من فرص التعلم، فضال عن حرية تحديد الخيارات التعليمية 

 death of املسافة«  مفاهيم »موت  التحالف مع  احتياجاتهم. وعرب  تناسب  التي 

ُينظر  التي   time-space compression واملكان«  الزمان  و»انضغاط   distance

م التكنولوجيا الرقمية عىل أنها هي التي  إليها عىل أنها متيز الحداثة املتأخرة، ُتقدَّ
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حررت التعلم من العديد من »االحتكاكات« املثبطة للفضاء واملكان. لذلك ُيعترب أن 

التكنولوجيا تسمح بحدوث التعلم يف األوقات واألماكن التي تناسب املتعلم الفرد 

عىل أفضل وجه، من دون أن يثقل كاهله أي من التزامات األرسة أو املنزل أو العمل. 

وباملثل، ُينظر إىل التكنولوجيات الرقمية، من حيث تحديد الوترية، عىل أنها متنح 

القرار يف »ترسيع« و»إبطاء« تعلمهم وفق ما تقتضيه احتياجاتهم.  األفراد حرية 

وإجامال، فإنه ُيعتَقد أن التكنولوجيات الرقمية أدت إىل التخفيف املطلوب بشدة 

للقيود عىل عملية التعلم.

تتيح  الرقمية  التكنولوجيات  أن  تصور  هو  الحامسة  هذه  وراء  يكمن  ما  إن 

 informal الرسمي«  غري  »التعلم  فرص  إىل  الوصول  معدل  زيادة  الفرد  للمتعلم 

الذي  التعلم  أنه  أكرث عىل  بدقة  الرسمي  غري  التعلم  مفهوم  ويوصف   .learning

يحدث خارج إطار نظام التعليم الرسمي، مبا يف ذلك نطاق التعلم )غري املقصود 

ُيدرَّس«  وال  »ُيكتَسب  والذي  العامة  املصالح  تحفزه  الذي  األحيان(  من  كثري  يف 

خاص  بنحٍو  تساعد  أنها  عىل  الرقمية  التكنولوجيات  إىل  ُينظر   .)Davies, 1998(

عىل التعلم غري الرسمي بالنظر إىل »عامل الرتابط املفعم باإلمكانات« والذي يرتبط 

عادة بالعرص الرقمي )Nunes, 1997: 169(. وهنا مُيكن النظر إىل الروابط املعززة 

بني األشخاص، واألماكن، واملنتجات، والخدمات عىل أنها سهلت أشكاال جديدة من 

الخربات  لتبادل  جديدة  فرصا  ثم  ومن   ،communitarianis املجتمعي  التكاتف 

الحاسبات  أجهزة  سهلت  حني  ويف  رسمي.  غري  بنحٍو  الشعبية  والحكمة  واملعرفة 

 incidental العريض«  »التعلم  طويلة  فرتة  منذ  اإلنرتنت  بشبكة  املتصلة  اآللية 

learning والتعليم الذايت، فإن االتجاه نحو إنشاء املعرفة وتبادلها بنحٍو غري رسمي 

عرب التكنولوجيات الرقمية يزداد أخريا من خالل االستخدام املتزايد ملا يطلق عليه 

ويتعاونون  املستخدمون  يتواصل  إذ  social software؛  االجتامعية«  »الربمجيات 

بعضهم مع بعض عرب تشكيلة من التفاعالت الجامعية. وأحد املبادئ األساسية ملا 

ُيسمى مبرحلة الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت من تطبيقات اإلنرتنت يتمثل يف إنتاج 

واستهالك املحتوى الذي يحمل طابع القراءة والكتابة ويتميز بتعدد األطراف. يف 

ظل هذه الرشوط املعاد تحديدها مل تعد املعرفة مملوكة لألوصياء الرسميني، ولكن 

:Leadbetter ميكن للجميع إنشاؤها والوصول إليها. وكام يرى ليدبيرت
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إن االنفتاح الشديد للشبكة، وقدرتها عىل السامح ألي شخص باالتصال 

بأي شخص آخر، يولِّدان إمكانيات ال توصف للتعاون... وكلام ازداد ارتباطنا 

التواصل  قادرين عىل  أن نكون  ثراء؛ ألننا يجب  أكرث  أن نكون  كان علينا 

الجمع  أجل  من  النطاق  وواسعة  بعيدة  مسافة  من  آخرين  أشخاص  مع 

بني أفكارهم، ومواهبهم، ومواردهم، بطرق تؤدي إىل توسيع ممتلكات كل 

.)Leadbetter, 2008: 3( شخص

بهذه الطريقة يشعر املرء بأن التكنولوجيات الرقمية تسهم يف عدد من التحوالت 

يف العمليات االجتامعية للتعلم. وعىل وجه الخصوص ُأنِشئت روابط قوية بني استخدام 

التكنولوجيات الرقمية والنظريات »السوسيوثقافية« للتعلم والتي انبثقت من عمل علامء 

نفس من أمثال ليف فيغوتسيك Lev Vygotsky لتشكل النظرة السائدة للتعلم يف التعليم 

املعارص. وترى النظريات السوسيوثقافية للتعلم أن التعلم »النشط« active و»األصيل« 

authentic يحدث عىل األرجح داخل تجمعات السكان واألشياء التي ميكن فيها تعزيز 

ودعم ما يقوم به املتعلمون من بناء للمعرفة. عىل هذا النحو ُيعترَب أن هناك ديناميكية 

اجتامعية قيمة يف التعلم كامنة ِضمن استخدام تكنولوجيات الربمجيات االجتامعية غري 

الرسمية مثل مواقع الوييك wikis وشبكات التواصل االجتامعي، واملدونات، والفهرسة 

الجامعية Folksonomies. وُينظر إىل هذه التكنولوجيات عىل وجه الخصوص عىل أنها 

تقدم تجربة تعليمية تشاركية تستند إىل اإلنتاج التعاوين واملشاركة الالحقة يف املعرفة 

)Crook, 2008(. وبهذا املعنى تطورت روح التعاون يف املامرسة الرقمية املعارصة إىل 

للمتعلمني  رسمية  غري  شبكات  داخل  متزايد  بشكل  اآلن  يجري  بالتعلم  سائد  شعور 

املشاركني يف إنشاء املحتوى واستهالكه. وكام يستنتج »بري« و»باروز«:

تتحمل الشبكات مسؤولية مشرتكة لبناء تراكامت هائلة من املعرفة 

مصفوفات  عن  عبارة  وهي  وبالعامل.  البعض،  وببعضها  بها  املتعلقة 

اآلخرين،  خاللها  من  األشخاص  يراقب  التي  للمعلومات  ديناميكية 

بتحرير  ويضطلعون  جددا  »أصدقاء«  ويكسبون  الشبكة  ويوسعون 

املحتوى وتحديثه، وكتابة املدونات، وإعادة الصياغة والنرش واالستجابة 

ومشاركة امللفات والعرض ووضع الوسوم tags... إلخ. وقد وصف ذلك 

حيث  اإلنرتنت  عرب   participatory culture تشاركية«  »ثقافة  بأنه 
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وكذلك  الشبكة  محتوى  إنشاء  يف  متزايد  بقدٍر  املستخدمون  يشارك 

.)Beer and Burrows, 2007: 2.1( استهالكه

 

النظر يف حقائق التكنولوجيا الرقمية للمتعلم الفرد
للتعليم تتضمن  الرقمية  ويتضح بجالء من هذه األمثلة املوجزة أن املعالجة 

دفع  األمر  هذا  أن  والواقع  الفرد.  حول  التعليمي  للمشهد  كبرية  صياغة  إعادة 

تغيري  إحداث  »عىل  الرقمية  التكنولوجيات  بقدرة  لالحتفاء  املتحمسني  املعلقني 

متعلمني  بوصفهم  الطالب  تحفيز  تحسني  وعىل  التعليمي...  النظام  يف  جذري 

التعليمية«  للعملية  األوىل  بالدرجة  سلبيني  مراقبني  كونهم  من  بدال  مشاركني 

مع  ما  حدٍّ  إىل  الكربى  االدعاءات  تتناقض هذه  وبالطبع   .)Ziegler, 2007: 69(

الطبيعة املحافظة للتعليم املعارص حتى اآلن. ويف حني أن السنوات األخرية شهدت 

بالتأكيد زيادات كبرية يف الوجود املادي للتكنولوجيا الرقمية يف البيئات التعليمية، 

فإن »التحول« املوعود بأن تتوىل التكنولوجيا قيادة أنظمة التعليم مل يتحقق. ومع 

أن التكنولوجيات الرقمية وغريها من التكنولوجيات ذات الطابع الفردي قد تتمتع 

بإمكانات مؤكدة لدعم التعلم واملتعلمني، فإنه يبدو أن هذه اإلمكانية ال تتحقق 

إال يف بعض األحيان. وكام استنتجت لوريار )Laurillard, )2008: 1، فإن »التعليم 

تلك  عىل  وجوده  ولكن  التعلم؛  تكنولوجيات  من خالل  التغيري  حافة  يقف عىل 

الحافة مضت عليه اآلن عدة عقود«.

متحيصا  تتطلب  للتعليم  الرقمية  باملعالجة  مطالبات  أي  املعنى  فإن  وبهذا 

 - التقليدية  الرؤية  أو  التوقع  من  بدال   - التجريبية  األدلة  إىل  نلجأ  عندما  دقيقا. 

عندها يبدو أن العديد من االدعاءات املذكورة أعاله تفتقر إىل الجوهر. عىل سبيل 

املثال يوجد القليل من األدلة عىل أن التكنولوجيات الرقمية تعطل أمناط املشاركة 

الحالية يف التعلم. وتشري دراسات السكان البالغني، عىل سبيل املثال، إىل أن أمناط 

عدم املشاركة يف التعلم ال تتغري بقدٍر كبري عن طريق الوصول إىل التكنولوجيات 

الرقمية )انظر: Selwyn et al., 2005(. وقد تبني أن العوائق والعقبات التي تحول 

واملكان،  والفضاء،  الوقت  بني  أعاله  املذكورة  »االحتكاكات«  مثل   - التعلم  دون 

التي تتمتع بها  الرغم من اإلمكانيات  املادية - تبقى موجودة عىل  وتوفري املوارد 
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التكنولوجيا، بل إن استخدام التكنولوجيا يؤدي أحيانا إىل تعزيزها. فضال عن ذلك، 

يبدو أن التكنولوجيات الرقمية ال تفعل شيئا ُيذَكر ملعالجة افتقار الفرد إىل االهتامم 

أو الدافعية لالنخراط يف التعليم. وهكذا، بينام ميكن استخدام بعض التكنولوجيات 

محو  أو  اإلعاقة،  مثل  واملعرفية  الجسدية  العوائق  بعض  عىل  للتغلب  الرقمية 

األمية، فإن التكنولوجيا وحدها يف كثري من األحيان ال تكاد تفعل شيئا ُيذكر لتغيري 

التكنولوجية  غري  القضايا  من  العديد  إن  الناس.  حياة  يف  االجتامعية  التعقيدات 

والتي يف أغلب األحيان تكون معقدة للغاية مثل الفقر، واإلسكان، وجودة العمل، 

التعليم.  االنخراط يف  الالمساواة بني األجيال، تشكل أساس عدم  أمناط  واستنساخ 

وُيَعدُّ الجدال بجدية إلعادة التشكيل الرقمي ملثل هذه القضايا هدفـا طموحا.

وباملثل ال تكاد توجد أي أدلة ُتذَكر عىل أن التكنولوجيات الرقمية تؤدي إىل 

زيادة تنويع فرص التعلم. وإذا كان هناك أي أدلة من هذا القبيل، فإنه ميكن ربط 

التقنيات مثل اإلنرتنت برتسيخ واضح للمصالح الراهنة للجهة الراعية للتعليم. عىل 

مقدمي  حول  متمركزا  اإلنرتنت  عرب  والتدريب  التعليم  توفري  اليزال  املثال،  سبيل 

مربحة  مجاالت  تعليمية يف  دروسا  يقدمون  الذين  الراسخني  التعليمية  الخدمات 

واملجاالت  اللغوية.  واملهارات  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  والتدريب  األعامل  مثل 

تدعم  التي  الرقمية  بالتكنولوجيات  تتعلق  تنويعا  شهدت  إنها  القول  ميكن  التي 

زيادة مشاركة الجهات التجارية الفاعلة يف توفري وحوكمة سوق التعليم ملنتجات 

»التعلم اإللكرتوين« ومنتجات »الرتفيه التعليمي« edutainment داخل املنزل)٭( 

التوفري  هو  هنا  األبرز  التغيري  ولعل   .)Buckingham and Scanlon, 2005(

هينيش  يصفهم  من  خالل  من  اإلنرتنت  عرب  للتعليم  املتنامي  التجاري  الجامعي 

 media-giant producers »بـ »منتجي وسائل اإلعالم العمالقة Hinchey )2008(

مثل بريسون Pearson وماتل Mattel وديزين Disney، بدال من التوفري »املتنوع« 

.)Anderson, 2006( ألشكال أكرث تخصصية ونخبوية من التعلم

هذا االتجاه نحو ترسيخ املامرسة الحالية بدال من توسيعها يتضح يف حقائق 

هناك  أن  ينايف  وما  التعليمية.  املؤسسات  داخل  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 

)٭( وسائل الرتفيه املخصصة لألغراض التعليمية والتي تتضمن األفالم واأللعاب التعليمية. ]املرتجم[.
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إمكانية لبناء املعرفة عىل نحو تعاوين هو أن استخدامات التكنولوجيات الجديدة يف 

املدارس، والكليات، والجامعات التزال تهيمن عليها عملية نقل املواد من اإلنرتنت 

بطريقة »القص واللصق« إىل مستندات معالجة النصوص والعروض التقدميية عرب 

التعلم  الدارسني من خالل »بيئات  املقيدة ألنشطة  اإلدارة  باإلضافة إىل  الرشائح، 

 )Crook and Harrison, 2008; virtual learning environments »االفرتاضية

)Nicholas, et al., 2008. حتى يف ظل توفري التعلم باستخدام »التقنية العالية«، 

سبيل  محدودة. عىل  الرقمية  للتكنولوجيا  العملية  األهمية  تكون  قد  ُيزعم،  كام 

جونسون   أورتون  أجرتها  التي  الذاتية)٭(  اإلثنوغرافية  الدراسة  أظهرت  املثال، 

االتصالية  األنشطة  أن  الشبكة  عرب  ُبعد  من  للتعلم   Orton-Johnson )2007(

ـُسهم قليال يف  واملجتمعية عرب اإلنرتنت غالبا ما تكون يف الواقع »أنشطة ثانوية« ت

املامرسات »الحقيقية« للدراسة األكادميية التي التزال قامئة عىل »األنشطة التقليدية 

املدروسة« األعامل  وإنتاج  املالحظات  وتدوين  والقراءة  باإلنرتنت  املتصلة   غري 

)الفقرة Orton-Johnson, 2007 :11. 2( بالنسبة إىل جميع األفراد باستثناء أقلية، 

يبدو أن استخدام التكنولوجيا يف التعليم الرسمي أو غري الرسمي أقل توسعا ومتكينا 

مام قد يوهمنا به خطاب التعليم الرقمي.

لقد قيل إن التكنولوجيا الرقمية قد استخدمت يف املؤسسات التعليمية بصفة 

 Bottery, :رئيسة لدعم االهتاممات اإلجرائية واإلدارية للمؤسسات التعليمية )انظر

املؤسسات  مع  الرقمية  التكنولوجيات  استخدام  فإن  املنظور  هذا  من   .)2004

التعليمية قد يتحدد يف األغلب من خالل املخاوف »اإلدارية جديدة« التي تتعلق 

بالكفاءة والتحديث والرتشيد، وخفض تكاليف اإلنفاق، وليس من خالل املخاوف 

املتعلقة بالتعلم واملتعلم الفرد. وهذا يعكس عدم االرتياح املستمر منذ فرتة طويلة 

بني بعض املعلقني فيام يتعلق بإسهام التكنولوجيا املحوسبة يف أشكال التعليم غري 

الشخصية، كام يعكس الرؤية الشاملة لـ »منوذج املصنع« factory model)٭٭( يف 

)٭( من أشكال البحث النوعي َيستخدم فيه املؤلف التفكرَي الذايت والكتابة الستكشاف التجربة القصصية والشخصية 
وربط تفاصيل سريته الذاتية مبعاٍن ومفاهيم ثقافية وسياسية واجتامعية أوسع. ]املرتجم[.

)٭٭( منوذج املصنع يف التعليم يعكس الفكرة التي كانت سائدة خالل الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا يف القرن 
الثامن عرش، والتي تقول إن املدارس ُبنيت أساسا لتدريب عامل املصانع املستقبليني. ]املحرر[.
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توفري التعليم، وهو ما ينطوي عىل خطر إضعاف فرص التعلم بينام يؤدي إىل تجريد 

 .)Cooley, 1999; Apple, 1994( ومهاراتهم  إنسانيتهم  من  واملتعلمني  املعلمني 

يتعلق  فيام   Rudy Hirschheim )2005: 101( هريشيام  رودي  استنتج  وكام 

اإلنرتنت مثل  الرقمية  التكنولوجيات  أن  هو  األمر  يكون  قد  الجامعي،   بالتعليم 

ال تؤدي إال إىل منَتج مقولَب ومتواضع ويستهدف السوق الجامهريية؛ وهذا سيؤدي 

إىل مزيد من »التقييد« و»التشويه« للتعليم، وسينتج عنه نظام ال يدعم مساعي 

كبار العلامء واملفكرين.

الواقع أنه عىل الرغم من قلة األدلة يف كلتا الحالتني فإن رؤى التعلم التعاوين 

التنبؤات  من  العديد  واجهتها  قد  سابقا  حت  ُوضِّ والتي  بالتكنولوجيا  املعزز 

 Google generation »والعلمية لدى »جيل غوغل الفكرية  القدرات  بإلغاء 

املثال:  سبيل  )عىل  املستقل  النقدي  التفكري  عىل  القادرين  غري  الطالب  من 

عىل  القائم  التعليم  توفري  أن  ُيزَعم  هنا   .)Brabazon, 2007; Fearn, 2008

التكنولوجيا هو يف الواقع أكرث مالءمة لألسلوب املكون من اتجاه واحد واملقيد 

إىل حٍد ما يف نقل املعلومات. وحتى استخدامات املتعلمني الحالية لتكنولوجيات 

الربمجيات االجتامعية ميكن وصفها بدقة أكرث عىل أنها تنطوي عىل االستهالك 

السلبي للمعلومات بدال من التعلم األصيل املحاط بإطار اجتامعي والذي تم 

يعيد  أن  املقيد  االستخدام  هذا  عىل  الجيدة  األمثلة  من  سابقا.  عنه  الحديث 

إنتاَج املعلومات من خالل إحدى املواد املدرجة يف موسوعة  املتعلم ببساطٍة 

ويكيبيديا عىل اإلنرتنت، بدال من املشاركة يف البناء الجمعي، وتحرير تلك املادة 

يف   - يؤدي  الرقمية  التكنولوجيات  مع  السلبي  التعامل  هذا  »ويكيبيديا«.  يف 

أحسن األحوال - إىل ما يصفه كروك )Crook )2008 بأنه »استبدال للنطاق 

الرتددي املنخفض« low bandwidth exchange للمعلومات واملعرفة بنطاق 

ترددي منخفض آخر، وأي وهم بوجود تعلم »تعاوين« يوصف عىل نحو أدق 

بني  املخاوف  تستمر  املنظور  هذا  من  األفراد.  بني  تنسيقا  أو  تعاونا  باعتباره 

املعلقني األكرث تشككا يف أن االعتامد املفرط عىل التكنولوجيا الرقمية يف عملية 

التعلم ميكن أن »تنتج عنه الكفاءة فقط، يف حني أن الخربة والحكمة العملية 

.)Dreyfus, 2001: 49( »ستبقى بعيدة املنال متاما
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 التعرف عىل جوانب االستمرار واالنقطاع للتعليم يف العرص الرقمي
كل هذه الحجج األخرية تصور التعليم يف العرص الرقمي عىل أنه مدعاة للقلق 

وليس سببا لالحتفال. قد ُيعتَقد أن إدخال درجة من السلبية يف املناقشات حول 

التكنولوجيا والتعليم يوفر توازنا نحن يف أمسِّ الحاجة إليه يف هذا النقاش. الواقع 

 أنه إذا كان يجب مراعاة الطبيعة املتغرية للتعليم يف العرص الرقمي مراعاة تامة،

فال بد من إيالء مزيد من االهتامم لطبيعة إشكالية التكنولوجيا الرقمية والتعلم. 

رنا لوفينك )Lovink )2004: 4: هناك حاجة ماسة لدى العلامء  ومع ذلك، وكام يذكِّ

االجتامعيني إىل تجاوز املناقشات التي تستقطب اآلراء ما بني »معارض ومؤيد لوسائل 

جديدة« والسامح ألنفسهم بدال من ذلك بالتفكري بإيجابية وسلبية يف التكنولوجيات 

الرقمية كام يتطلب الوضع. رمبا يكون من املهم للغاية أن نأخذ يف حسباننا أن كال 

ب الطبيعة املستمرة  من اآلراء الفاسدة والفاضلة التي تتناول التعليم املعارص يكذِّ

والفوضوية للتعليم »عىل أرض الواقع«. ومن ثم، وقبل كل يشء، تسرتعي الطبيعة 

إىل  االنتباه  وحقائقه  الرقمي  التعليم  وعود  حول  الحالية  للمناقشات  املستقطبة 

أو  العمل االجتامعي »الجديد«  الحذر والحيطة عند تقديم أي شكل من أشكال 

املختلف إىل حدٍّ كبري يف الحداثة املتأخرة. عىل هذا النحو تشري جميع املناقشات 

السابقة إىل الحاجة إىل االعرتاف بجوانب االستمرار واالنقطاع بالنسبة إىل التعليم 

يف العرص الرقمي.

تكمن يف  والتعليم  للتكنولوجيا  الحايل  الفهم  إىل  بالنسبة  املشاكل  إحدى 

القراءات املجردة والخالية من السياق بنحٍو غريب حول التعلم، والتي يقوم 

عليها العديد من املزاعم املحيطة بإصالح التعليم الرقمي. وكام جادل كروك 

»عمليات  إىل  والتعليم  التكنولوجيا  بشأن  الحالية  املناقشات  تستند   )2008(

األفراد،  املتعلمني  الرقمية من قبل  للتكنولوجيا  املفرتضة  التلقائية«  التوظيف 

وذلك مبعزل عن االلتزامات األخرى بالتعلم من خالل توفري التعليم الرسمي. 

ويف كثري من األحيان ُيتخيل »الوعد« التعليمي للتكنولوجيات الرقمية ضمن 

بيئات  يف  تجري  والتي  التكنولوجيا  عىل  القامئة  املستقلة  األنشطة  إطار 

إلكرتونية سليمة وخالية السياق. ومع ذلك، وكام أوضحت مناقشاتنا السابقة، 

فإن الحقائق التعليمية الستخدام التكنولوجيا الرقمية )سواء أكانت يف املنزل 
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اجتامعية مقيدة. وعىل هذا  تقع يف سياقات  التنقل(  أثناء  أم  املدرسة  أم يف 

النحو يجب أن نعرتف بجوانب االستمرار الواضحة، وكذلك اإلمكانات املحتملة 

السؤال  الرقمي، وكام يرى غني )Gane )2005: 475، فإن  العرص  للتعليم يف 

الرقمية واالجتامعية هو »ما  التكنولوجيا  الذي يكمن وراء تحليالت  األسايس 

إذا كان العمل القائم عىل التكنولوجيا يضيف ببساطة إىل العالقات االجتامعية 

سنجادل  الرقمي  العرص  يف  التعليم  حالة  يف  الواقع«.  يف  يحولها  أو  الحالية 

برصامة يف أن تلك التكنولوجيا الرقمية تضيف إىل الرتتيبات االجتامعية القامئة 

بدال من تحويلها.

يف  الرقمية  بالتكنولوجيا  يحيط  الذي  والتحول  التجدد  خطاب  فإن  وهكذا 

التعليم يجب أال يخفي حقيقة أن النقاط املرجعية السائدة يف التعليم يف أوائل 

القرن الحادي والعرشين التزال كام كانت يف أواخر القرن التاسع عرش. ويف حني 

أن العديد من الرتبويني قد يفضلون تخيَل خالِف ذلك، فإن التعليم املعارص اليزال 

يهتم بنحٍو أسايس باالستهالك العميل لـ »كميات هائلة من املعلومات الرمزية« 

السائدة  التعلم  أمناط  مازالت  النتيجة  عن  النظر  وبغض   .)Monke, 2008: 4(

التعليم  مؤسسات  يف  لألفراد  املعلومات  إيصال  يف  تتمثل  املتقدمة  البلدان  يف 

الرسمي إما من أجل الحصول عىل مؤهالت لسوق العمل وإما من أجل تسهيل 

مزيد من التقدم يف التعليم وإما من أجل كليهام. ومن ثم ففي حني أن هناك 

عملية تقييم موثوقة داخل مجتمع التعليم لحاالت التعلم غري الرسمي التي ميكن 

فإنها األحيان،  بعض  مقصودة يف  وغري  وعرضية  منظمة  بطريقة غري  تحدث   أن 

ال تشكل األمناط السائدة للتعليم يف املجتمع املعارص. وبدال من ذلك فإن األشكال 

التعليم الرسمي،  النخبوية التزال تتمثل يف الحفاظ عىل توفري  املتميزة للمعرفة 

وعىل األخص من خالل جهاز املدرسة واالمتحان واملنهاج الدرايس. وبقدر اإلمكان 

تظل األشكال غري املقيدة للتعلم غري الرسمي التي يحتفي بها الرتبويون إىل حدٍّ 

كبري ميزًة إضافية للطبقات املتوسطة املتعلمة بالفعل والتي ُتعترَب أكرث فئة تحقق 

االزدهار من خالل كل أشكال التعلم. 

لذلك فمن غري املنطقي أن نفرتض أن املدرسة والكلية والجامعة تفقد أهميتها 

ومكانتها يف مواجهة التقدم التكنولوجي. ال ميكن ألي تحليل للتعليم املعارص أن 
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رأس  منطق  عىل  الحفاظ  يف  الرسمي  التعليم  ملؤسسات  املتكامل  الدور  يتجاهل 

املال من خالل توحيد معايري الوظائف واألشياء وتقسيمها وإعطائها تسلسال هرميا 

)Lefebvre, 1981(. وبهذه العبارات ُتَعد املدارس والكليات والجامعات عىل أقل 

تقدير تكنولوجيات فعالة للغاية. وعىل هذا النحو ال يتوقع املرء أن تختفي مؤسسة 

التعليم الرسمي، السيام يف ضوء »املرونة التاريخية للمدارس كمنظامت، والضغوط 

 Kerr,( الحايل«  املؤسيس  البناء  عىل  الحفاظ  إىل  تسعى  التي  القوية  االجتامعية 

الالئق،  االجتامعي  العمل  لدعم  إمكاناتها  من  الرغم  وعىل  ثم،  ومن   .)1996: 7

ينبغي للمرء أال يتوقع من التكنولوجيات الرقمية أن تكون قادرة يف حد ذاتها عىل 

تغيري هذه العالقات االجتامعية. وكام حاولنا أن نوضح يف هذا الفصل، توجد أدلة 

يف  والجامعات  والكليات  املدارس  دعم  يف  الرقمية  التكنولوجيات  دور  عىل  كثرية 

أداء دورها يف »املؤسسات األساسية للرأساملية« )Garnham, 2000: 142(. وكام 

.Torin Monahan )2005: 183( استنتج تورين موناهان

يف دراسته اإلثنوغرافية للمدارس الثانوية يف الواليات املتحدة غالبا ما يحاَفظ 

القائم  التعلم  خالل  من  واملجتمع  التعليم  يف  املتكافئة  غري  القوة  عالقات  عىل 

الليربالية  عىل التكنولوجيا، حيث تقدم التكنولوجيا الرقمية يف هذا اإلطار األوامر 

الجديدة باالستناد إىل أسس منطقية مؤثرة ودعم بنيوي عىل حد سواء.

ميثل  أنه  عىل  الرقمي«  »العرص  يف  التعليم  إىل  النظر  يجب  املعنى  وبهذا 

- مع  الجذرية  االنقطاعات  - وليس مجموعة من  االستمراريات  مجموعة من 

بنحٍو  ترتبط  الرقمية  التكنولوجيات  أن  السابقة. ففي حني  العصور  التعليم يف 

فإن  املجتمع،  يف  والتعلم  التعليم  تنظيم  يف  العميقة  التغيريات  ببعض  واضح 

هناك، مع ذلك، حاجة إىل علامء االجتامع يك يدحضوا فكرة أن التكنولوجيات 

واملؤسسات  األفراد  املتعلمني  بني  القوى  عالقات  تغيري  عىل  تعمل  الرقمية 

الرسمية، أو حتى عىل تغيري القضايا الراسخة منذ زمن طويل مثل اإلنتاج وإعادة 

قراءات  إنتاج  يف  الرشوع  االجتامع  علامء  عىل  يجب  لذلك  والهيمنة.  اإلنتاج 

شامل  فهم  تطوير  إىل  تسعى  الرقمي  العرص  يف  للتعليم  دقيقة  سوسيوتقنية 

والتي  الرقمية  التكنولوجيات  فيها  توجد  التي  والتفاعلية  االجتامعية  للظروف 

أخذ هذا  مع  التعليمية.  البيئات  معانيها( يف  )أو  معناها  إىل  تصل  من خاللها 
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الهدف يف الحسبان، نختتم هذا الفصل من خالل النظر بإيجاز يف األشكال التي 

قد تتخذها مثل هذه التحليالت للتعليم الرقمي.

أوال: وقبل كل يشء، نؤكد الحاجة إىل مزيد من الكتابة والبحث السوسيولوجى 

للتعليم  املستقبلية  اإلمكانات  الرتكيز عىل  بدال من  الحالية  الوقائع  يركز عىل  الذي 

القائم عىل التكنولوجيا. وكام رأينا خالل هذا الفصل فإن موضوع استخدام التكنولوجيا 

يف التعليم يدعو إىل منظور استرشايف، إذ يفضل الكثري من الكتاب والباحثني الرتكيز 

ما  غالبا  التعليمية  التكنولوجيا  موضوع  حول  فالكتابة  التطورات«.  »أحدث  عىل 

تركز بإفراط عىل األسئلة املتعلقة مبا يجب أن يحدث، وما ميكن أن يحدث مبجرد 

وضع التكنولوجيات الجديدة واإلعالم الرقمي يف بيئات تعليمية. ويف حني أن هذه 

ه االهتامم املستمر نحو  بالثناء، فإنه يبدو من املناسب أن يوجَّ االهتاممات جديرة 

تلك  بعكس  وذلك  الفعلية«،  »الحالة  بـ  وصفه  ميكن  ما  مع  تتعامل  التي  األسئلة 

عندما  بالفعل  يحدث  مبا  تتعلق  أسئلة  إنها  أي   - التطورات«  »أحدث  تتناول  التي 

الكبرية حول  النظرية  اإلثارة  التعليم. يف مواجهة  الرقمية مع  التكنولوجيات  تتقابل 

الواضح أن هناك حاجة إىل اإلبقاء  الديناميات الجديدة للمعلومات واملجتمع، من 

الراهنة،  الحايل واللحظة  بالواقع  »التزام كبري  به علم االجتامع من  عىل ما يضطلع 

أي الجانب التجريبي والقابل لإلثبات« )Cavanagh, 2007: 7(. وبهذا املعنى نكرر 

دعوة بري وباروز لعلامء االجتامع يف املجال الرقمي إىل الرتكيز عىل تطوير التقارير 

الوصفية العميقة حول االستخدامات الحالية للتكنولوجيات عىل أرض الواقع:

نحن نرى أن هذا املجال سيحقق نجاحا جيدا يف املرحلة الحالية من 

أجل... تبني االهتامم املتجدد بالوصف السوسيولوجي كام هو مطبق عىل 

التحوالت الرقمية الثقافية الجديدة... ويف هذه املرحلة، التي تشهد تغريا 

سوسيوثقافيا رسيعا، يبدو لنا أن الرتكيز مجددا عىل األوصاف السوسيولوجية 

الناشئة قبل  الرقمية  للظواهر   - الناقدة واملتميزة والعميقة  - أي  الجيدة 

يف  فنحن  معقولة.  فكرة  مبنزلة  سيكون  التحليالت،  نحو  كبري  اندفاع  أي 

حاجة إىل فهم بعض املعايري األساسية للمواضيع الرقمية الجديدة للدراسة 

السوسيولوجية قبل أن نتمكن من تحديد موقعها بنحٍو ُمرٍض داخل أي أطر 

.)Beer and Burrows, 2007: 1.1( عامة للمرجعية النظرية
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ثانيا: ال شك أن هناك مجاال لالنتقادات السوسيولوجية للتعليم الرقمي والتي 

والهيمنة  املساواة  عدم  أوجه  مواجهة  كيفية  ثقافيا حول  مقبولة  اقرتاحات  تقدم 

أسس  عىل  التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام  تشكيل  إعادة  ميكن  وكيف  الحالية، 

فكرة  عىل  القائم  الرقمي  التعليم  إىل سوسيولوجيا  هذا  يشري  وإنصافا.  عدال  أكرث 

تتسم  التي  االجتامعية  العلوم  بأبحاث  الخاصة   Ann Oakley )2000( أوكيل آن 

بالدميوقراطية والتدخلية والتحررية. وباألخص هناك حاجة أوال إىل تحديد الفرص 

االختبار،  قيد  وضعها  ثم  األخرى  املعنية  واألطراف  واملتعلمني  للمعلمني  املتاحة 

وذلك لالستفادة من العملية السياسية أصال إلنتاج التكنولوجيات واستخدامها. بهذا 

املعنى إذن ميكن لعلامء االجتامع تحديد الفضاءات التي توجد فيها فرص ملقاومة 

يتخلل  الذي  القوة  تفاوت  »مبدأ  لـ  التكنولوجي  اإلنتاج  إعادة  وتغيري  وتعطيل 

املجتمع الرأساميل« )Kirkpatrick, 2004: 10(. وقد يعود السبب إىل أن اإللهام 

ميكن أن ُيستَمد من »الثقافة املضادة« counterculture للحاسب اآليل و»النضال 

السيام   – األخرية  الثالثة  العقود  خالل  سادا  اللذين   hacktivism اإللكرتوين« 

أنشطة عشاق األلعاب وهواة تعديل الربمجيات وظهور إنتاج الربمجيات واألجهزة 

مفتوحة املصدر. وبهذا املعنى هناك حاجة مستمرة إىل التحليالت السوسيولوجية 

خاللها  من  ميكن  التي   ،liminal spaces ية  الحدِّ والفضاءات  التوترات  تربز  التي 

تحدي التكنولوجيات الرقمية وإعادة تشكيلها يف مجال التعليم. وكام رأى لوفيفر 

)Lefebvre )1981، فإنه يجب عىل العلامء االجتامعيني أن يشغلوا أنفسهم بتناول 

التوترات املوجودة بني خطاب التكنولوجيات وحقيقتها يف املجتمع. وهذا يشمل 

البحث عن فرص لفرض االختالفات أينام يكن هناك تجانس، وفرض الوحدة حيث 

توجد التجزئة واالنقسام، وتشجيع املساواة حيث يوجد التسلسل الهرمي.

 

الخالصة
من الواضح أن لعلم االجتامع دورا رئيسا يف النظر )وإعادة النظر( يف التعليم يف 

العرص الرقمي – السيام يف التشكيك والتساؤل حول اإلفراط يف الولع بالتكنولوجيا 

الزمن  التعلم واملتعلمني يف  الكتابات حول  الذي اليزال منترشا يف   technophilia

ة باألخص بشأن كيفية االستخدام  املعارص. وينبغي طرح مجموعة من األسئلة امُللحَّ
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أن  بشأن كيف ميكن  التعليمية، وكذلك  البيئات  الرقمية يف  للتكنولوجيات  الحايل 

يكون استخدامها. ويتضمن هذا األسئلة األساسية املتعلقة باملساواة والتنوع فيام 

التكنولوجيا  باستخدام هذه  ذاك  أو  اليشء  ينفذ( هذا  ال  )ومن  ينفذ  يتعلق مبن 

التكنولوجيات  استخدام  أسباب  حول  أسئلة  طرح  أيضا  ويجب  تلك.  أو  الرقمية 

استخدام  كيفية  حول  أسئلة  طرح  يجب  وباملثل  ذلك.  عىل  املرتتبة  والنتائج 

التكنولوجيات الرقمية جنبا إىل جنب مع الثقافات والبنى املوجودة مسبقا للبيئات 

التعليمية. يف كل هذه الحاالت يجب أن يسعى علامء االجتامع إىل تسليط الضوء 

عىل جوانب استمرار القضايا التعليمية طويلة األمد املتعلقة بالبنية والفعل، وإعادة 

اإلنتاج االجتامعي لالمساواة والتنظيم والقوة والهيمنة. ولكن كام ذكرنا أعاله ميكن 

أيضا طرح أسئلة حول حاالت التوقف املحتملة الستخدام التكنولوجيات الرقمية يف 

التعليم. عىل سبيل املثال، كيف ميكن تشجيع استخدامات التكنولوجيا الرقمية يف 

الالمساواة؟  القامئة وأوجه  العالقات االجتامعية  أو تعرقل  تتحدى  تعليمية  بيئات 

وأين توجد فرص للمتعلمني واملعلمني إلدراك خطابات الدميوقراطية والتمكني التي 

الرقمية  التكنولوجيات  استخدام  املمكن  من  وهل  الرقمية؟  بالتكنولوجيا  تحيط 

ملقاومة توسع األيديولوجيات الليربالية الجديدة؟ قد يبدو من غري املنطقي اختتام 

هذا الفصل مبجموعة من األسئلة بدال من اإلجابات. لكن إذا كان التعليم يف العرص 

الرقمي ُمهام من الناحية االجتامعية كام يريدنا كثريون أن نعتقد، فمن الرضوري 

تجريبية  تحليالت  إىل  األسئلة  تطوير هذه  إن  اجتامعيا حوله.  مهمة  أسئلة  طرح 

ونظرية مستدامة يجب أن يشكل اآلن الخطوة التالية إلعادة التفكري السوسيولوجي 

الصارم بالتعليم يف العرص الرقمي.
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مقدمة

 ظهرْت مجموعٌة كبريٌة من الدراساِت املتعلِّقِة 

باإلنرتنت والرعايِة الصحيِة عىل مداِر الَعقد املايض. 

البيانات  قواعد  عىل  الرسيع  البحث  ويكشف 

من  اآلالف  عن  الرئيسة  الببليوغرافية  للمصادر 

املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  حول  املراجع 

واالتصاالت، وخاصة اإلنرتنت، يف الطب أو الرعاية 

الصحية. تتمثل خصوصية هذه الدراسات يف أنها 

املختلفة:  التخصصات  من  مجموعة  بني  متزج 

الطب، وعلم االجتامع، وعلم النفس، والجغرافيا، 

املعلومات...  ودراسات  املعلومات،  وتكنولوجيا 

إلخ. من املثري لالنتباه رؤية هذه الدراسات كدليل 

عىل ظهور مجال جديد متاما للدراسة، وهو غالبا 

الصحُة اإللكرتونية 
واملقارباُت السوسيولوجية 
املتجددُة للصحة واملرض

يتعلُق  ال  نفَسه  يطرُح  الذي  »السؤاُل 
الذي  اإلنرتنت،  مستخِدم  كان  إذا  مبا 
قد  الصحية،  املعلومات  عن  يبحث 
يتعلق  بل  ال،  أو  معرفة  أكرث  يصبح 
بحـــالة هــذه املعرفــة التي تتعارض 

أحيانا مع معرفة املهنيني«

1414

جويل كيفيتز
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اإللكرتونية  الصحة  مناقشات  تتميز  اإللكرتونية.  الصحة  دراسات  باسم  إليه  يشار  ما 

موقع  ويوفر  واإلنرتنت.  الصحة  تدرس  التي  الدراسات  جميع  وتتضمن  عامة،  بكونها 

eEurope التعريف التايل للصحة اإللكرتونية:

من  كاملة  مجموعة  عرب  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيق   ...«

الوظائف التي تؤثر، بقدٍر أو بآخَر، يف صحة املواطنني واملرىض«)٭(.

الرعاية  تنظيم  بإعادة  املتعلقة  االهتاممات  من  لعدد  انعكاس  هو  التعريف  هذا   

الصحية، مبا يف ذلك إمكانيات االتصال املبتكرة بالنسبة إىل مجموعة من املهنيني )كاملامرسني 

الرعاية  مون  يقدِّ الذين  ذلك(  إىل  وما  املنزلية،  الرعاية  يف  والعاملني  والصيادلة،  العامني 

واملعلومات للمرىض، والجمهور، وكذلك ملطوري منتجات الرعاية الصحية )األدوية واألجهزة 

الطبية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت... إلخ(. كام يشري التعريف إىل عدد من 

القضايا واألجندات املهنية واالقتصادية والسياسية. ومن منظور أكادميي فإن الرتكيز املحدد 

)السيام يف مجال العلوم االجتامعية( يتمثل يف استخدام »اإلنرتنت واإلعالم اإللكرتوين لنرش 

.)Gustafson and Wyatt, 2004: 1150( »املعلومات أو الخدمات املتعلقة بالصحة

يدرس مجال البحث املخصص للصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوجٍه 

يتعلق  فيام  اإلنرتنت  توفرها  التي  لإلمكانيات  والتكنولوجية  التقنية  الظروَف  عام 

باالتصال والتواصل الشبيك، واملراقبة الصحية. وقد تبنى علم االجتامع هذا البحث. 

وعىل رغم ذلك فإن الرتكيز يف األبحاث الحديثة يف هذا املجال ال يتعلق بالظروف 

بتأثري  يتعلق  ما  بقدر  الصحية  الرعاية  مجال  يف  اإلنرتنت  لتطبيقات  التكنولوجية 

استخدام اإلنرتنت عىل تجربة الصحة واملرض. وبعد مرور عرش سنوات عىل نرش 

 )Hardey, 1999; Burrows تحليلني سوسيولوجيني مبتكرين عن الصحة واإلنرتنت

الصحة  متجددة عن  أو  مفاهيم جديدة  قد ظهرت  إنه  ُيقال  قد   ،et al., 2000(

يف  واملستقبلية  الحالية  واستخداماته  اإلنرتنت   filter ح«  »مرشِّ خالل  من  واملرض 

سياق الصحة واملرض.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/whatis_ehealth/index_en.html )٭(  
 The اإللكرتونية أوروبا  أُطلقت مبادرة  يوليو 2009(.  املوقع كانت يف 29  فيها إىل هذا  الدخول  )آخر مرة حدث 
 2000 ُوضعت يف  التي  األوىل  للخطة  ونتيجة  األوروبية.  املفوضية  قبل  من   1999 العام  يف   eEurope initiative
الصحة  لتكنولوجيات  النطاق  واسع  لتنبٍّ  تروج   2005 للعام  اإللكرتونية  أوروبا  مبادرة  عمل  خطة  فإن   ،2002  -

اإللكرتونية يف جميع أرجاء أوروبا بحلول العام 2010. ]املؤلف[.
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بعد عرٍض موَجٍز ملالمح الصحة اإللكرتونية وتطورها، يبحث هذا الفصل بناء الصحة 

ر مقاربات سوسيولوجية  واإلنرتنت بوصفهام موضوعني للبحث األكادميي. وبعد ذلك ُتطوَّ

متجددة للصحة واملرض بناء عىل األفكار التي توفرها اإلنرتنت والدراسات الصحية.

 

الصحة يف العرص الرقمي أو »الصحة اإللكرتونية«: ما الخطر؟
من املثري لالهتامم مالحظُة أن تعريف الصحة اإللكرتونية إىل جانب التصنيف 

»مجلة  استهلت  فقد  مكثف:  أكادميي  نقاش  موضوع  أصبح  أعاله  املذكور  العام 

التي  Journal of Medical Internet Research)٭(،  الطبية«  اإلنرتنت  أبحاث 

أُسست يف العام 1999، هذا النقاش قبل َعقد من الزمن ببحث الطبيعة الدقيقة 

 .)Eysenbach, 2001( ملجال الصحة اإللكرتونية ومجموعة األنشطة التي تشملها

ويف اآلونة األخرية تركز النقاش حول تطوير الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت وتأثري 

خت هذه الدراسات  ذلك يف أبحاث الصحة اإللكرتونية )Eysenbach, 2008(. لقد رسَّ

موضوع الصحة يف العرص الرقمي )وتحديدا »الصحة اإللكرتونية«( بوصفه نشاطا 

معقدا ومجاال بحثيا يشمل عددا كبريا من الفاعلني يف نطاق كامل من املجاالت )مبا 

يف ذلك التجارة واألعامل( التي تنمو وتتطور باستمرار.

وعىل رغم ذلك يبدو أن مكون االتصال التفاعيل قد ميَّز مجال الصحة اإللكرتونية 

البداية. وتوضح دراسة تطور هذا املجال عىل مدى السنوات الخمس عرشة  منذ 

الصحة اإللكرتونية - واألمل  التطورات األوىل يف  بنحٍو خاص: وكانت  املاضية هذا 

أساسا  تتعلق   -  )Lloyd Williams and Denz, 2009( أشاعته  الذي  الجديد 

الجديدة  التكنولوجيات  فيها  ستخدم  التي  املستقبلية  الصحية  الرعاية  بخدمات 

العالقات بني املهنيني واملرىض لتحسني تقديم الرعاية والعالج. وقد اعُترِب أن تحسني 

العالقات بني الجهات الفاعلة يف مجال الصحة، مبا يف ذلك املؤسسات والسياسات، 

وليس فقط املرىض وعامة الناس )Rice and Katz, 2001(، يشكل مفتاح التطورات 

املستقبلية يف مجال الرعاية الصحية. وهكذا أصبح ُينَظر إىل اإلمكانيات التي توفرها 

التكنولوجيات التفاعلية عىل أنها تفتح حقبة جديدة متاما من الرعاية الصحية.

http://www.jmir.org )٭(
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الرعاية  يف  املتوقعة  والتحوالت  التكنولوجي،  للتقدم  الدقيق  الفحص  يشري 

الصحة  أنشطة  أغلب  عىل  ينطبق  )وهذا  أوال:  رئيسة.  قضايا  ثالث  إىل  الصحية 

 ،telemedicine ُبعد  من  للتطبيب  نتيجًة  اإللكرتونية  الصحة  برزت  اإللكرتونية(، 

من  التطبيب  مجال  سبق  وقد   .)Della Mea, 2001( تجاوزته  أن  لبثت  ما  ثم 

ُبعد ظهور الصحة اإللكرتونية وتقديم الرعاية الصحية »من ُبعد«: وكانت خطوط 

املساعدة الهاتفية )ومازالت( أمثلة عىل هذا النوع من التطبيب. منذ العام 2000 

بدأ التطبيب من ُبعد يف االستفادة من تطور التكنولوجيات التفاعلية، ونتيجة لذلك 

جرى تصور طرق جديدة ملامرسة التطبيب من ُبعد، مبا يف ذلك )من بني أمور أخرى( 

ُد واملراقبة الصحية، خصوصا بالنسبة إىل املرىض الذين يعانون أمراضا مزمنة،  الرتصُّ

 Street and Piziak,( والذين ميكنهم البقاء عىل اتصال باملرىض واملهنيني اآلخرين

 Menachemi( ز إىل الرعاية عن طريق الربيد اإللكرتوين 2001(، أو الوصول املعزَّ

and Brooks, 2006(، أو برامج التعليم الصحي التي ظهرت أخريا، والتي تستند 

وقد   .)Gomez-Zamudio and Renaud, 2009( التفاعلية  التكنولوجيات  إىل 

الصحية، مام  الرعاية  تقديم  التفاعلية يف تحسني  التكنولوجية  التطورات  ساعدت 

الرئيسة  القضية  وتتمثل  اإللكرتونية.  الصحة  مجال  إىل  ُبعد  من  التطبيب  جلب 

املهنيني  ومتكني  جديدة،  اتصال  وسائل  ظهور  يف  هنا  اإللكرتونية  الصحة  لتطوير 

الصحيني، واملؤسسات، واملرىض، وعامة الناس من البقاء عىل اتصال دائم. وكانت 

مسألة تحسني الوصول إىل الرعاية للجميع ومسألة املنظامت املهنية الجديدة هام 

القضيتني الرئيستني املوجودتني عىل املحك.

اإللكرتونية،  الصحة  مجال  بلورة  إىل  تؤدي  التي  للتحوالت  ثاٍن  جانٌب  مثة 

نت التكنولوجيات الحديثة )مبا يف  ويتمثل »ببساطة« يف االبتكار الطبي. لقد حسَّ

ذلك التكنولوجيات التفاعلية( إمكانات العالج تحسينا كبريا، مثل إمكانية الجراحة 

يبدو متيز  الجراح واملريض(. قد  إىل  )بالنسبة  ماديا وجغرافيا  يف مكانني مختلفني 

التطبيب من ُبعد، كام هو موصوف أعاله، غرَي ذي أهمية نظرا إىل أن االبتكار الطبي 

فنتائج  وكبري.  مهم  التميز  هذا  فإن  ذلك  رغم  وعىل  االتصال.  قابلية  أيضا  يشمل 

الطبي. والهدف هو الحصول  النجاح والتقدم  ُتقاس من خالل  التكنولوجي  األداء 

نة. العنرص التفاعيل يكون أساسا  عىل نتائج طبية أفضل باستخدام تكنولوجيا محسَّ
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بني التكنولوجيات نفسها، ما يؤدي إىل تهميش االتصال بني الفاعلني بوصفه مسألة 

ذات أهمية ثانوية. فالقضية ال تتمثل يف إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية بقدر 

ما تتمثل يف التقدم الطبي.

الثالث من مجال الصحة اإللكرتونية بالصحة االفرتاضية. نادرا  يتعلق الجانب 

ما تناقش الصحة االفرتاضية اليوم يف الدراسات الحالية. وعىل رغم ذلك كان هذا 

القرن  من  األول  العقد  وأوائل  التسعينيات  أواخر  يف  حاد  نقاش  محور  املفهوم 

أكرث  الصحة )وبنحٍو  لتجربة  االفرتاضية إىل طرق جديدة  الصحة  العرشين. وتشري 

بعد  ما  نظريات  غرار  وعىل  ناحية،  فمن  الجسد.  لتجربة  جديدة  طرق  تحديدا( 

الحداثة ونظرية الجسد، تشري الصحة االفرتاضية إىل احتامل أن يتفوق جسد جديد 

»الفضاء  يف  جديدة  كفاءات  اكتساب  أجل  من  املادية  وحدوده  إمكانياته  عىل 

 ،cyberbody فيصبح الجسد جسدا إلكرتونيا .)Featherstone, 1996( »اإللكرتوين

الصحة  تجربة  وتتأثر  افرتايض.  عامل  يف  يتطور   superhuman خارقا«  »إنسانا  أو 

ولكن االفرتايض.  العامل  يف  حتام  يختفيان  واإلعاقات  املرض  أن  إىل  نظرا   واملرض 

 Bendelow and( اليومية  الصحة  يف  متاما  الجسد  مشاكل  تجاهل  ميكن  ال   

Williams, 1998(. وال ميكن أن تتأثر تجربة الصحة، وكذلك األمراض واملتالزمات 

واإلعاقات، بالفضاء اإللكرتوين إال بقدٍر جزيئ ولحظي، أما عالجها فيتطلب الوصول 

.)Hervier, 2009( إليها خارج إطار اإلنرتنت

كام تشري الصحة االفرتاضية إىل نوع من النشاط الصحي الذي أصبح مهام للمرة 

األوىل يف بداية العقد األول من القرن الحادي والعرشين: وهو مجتمعات الصحة 

االفرتاضية. فقد جمعت مجتمعات الصحة االفرتاضية املرىض، أو الجامهري املعنية 

بالصحة معا عىل اإلنرتنت. وكان أفراد هذه املجتمعات املتباعدون جغرافيا، عىل 

رغم أنهم يتشاركون يف األسئلة نفسها أو املشكالت أو الحاالت الصحية، قادرين عىل 

مناقشة وتبادل خرباتهم باستخدام اإلنرتنت. ويف الوقت الذي كانت تزداد فيه نسبة 

التي تفردت  السمة  أو املجتمعات عىل اإلنرتنت، فإن  مشاهدة هذه املجموعات 

لبعض  يصبح  وبدأ  وداخله.  »الحقيقي«  العامل  عىل  نفوذها  ازدياد  أيضا  هي  بها 

الجامعات صوت بوصفها أعضاء يف تلك املجتمعات، مبن يف ذلك املرىض واملواطنون 

املهنيون  باإلنرتنت(. ومل يستطع  اتصال  )الذين يعيشون جميعا من دون  واألفراد 
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الصحيون واملؤسسات وحتى السياسيون تجاهل صوتهم. وعززت مجتمعات الصحة 

االفرتاضية النقاش العام حول الصحة )سواء عرب اإلنرتنت أو خارجها(، علام أنه كان 

يف السابق مقترصا عىل العالقة بني املريض واملهني ومقيدا بها.

يف هذه املرحلة دخل علامء االجتامع إىل املشهد. ويف حني أنهم ظلوا بعيدين 

للمهنيني  القضايا  ُتركت هذه  - حيث  اإللكرتونية  الصحة  التطورات يف  نسبيا عن 

يف  االجتامع  علامء  وجد   - الطبية  واملعلوماتية  السياسات  وصانعي  الصحيني 

املجتمعات الصحية االفرتاضية موضوعا ملهام للدراسة.

 

دراسة الصحة واإلنرتنت: النظرة الطبية يف مقابل النظرة السوسيولوجية
منذ البداية، تنافس اثنان من التخصصات املختلفة للدفاع عن رؤيتيهام حول 

اإلنرتنت والصحة، وهام الطب وعلم االجتامع.

مع زيادة عدد مستخدمي اإلنرتنت )أو الذين ُيعرفون بالباحثني عن الصحة 

عن  الباحثني  أو  اإلنرتنت  عرب  الصحية  املعلومات  عن  الباحثني  أو  اإللكرتونية 

املعلومات الصحية اإللكرتونية )Kivits, 2004( الذين يزورون املواقع الصحية يف 

بدايات القرن الحادي والعرشين، كان من الطبيعي أن يبدي املهنيون والباحثون 

الطبيون اهتامما بهذا االتجاه الجديد. يف ضوء اإلحصاءات املتوافرة والفضاءات 

املتزايدة املمنوحة للصحة واملرض عىل اإلنرتنت )Fox, 2006(، بدا من املعقول 

افرتاض أن املرىض لن يبقوا عىل الحال التي كانوا عليها. تبنت »املجلة الطبية 

الجدل يف عددها املنشور  الربيطانية« The British Medical Journal هذا 

يف العام 2002. وقد ناقش ذلك العدد، الذي يحمل العنوان الفرعي »ثق يب، 

أنا موقع إلكرتوين« Trust me, I’m a website)٭(، امللفاِت الشخصيَة الجديدة 

الحالية  الشبكة  ومواقع  صحية،  ألسباب  اإلنرتنت  يستخدمون  الذين  للمرىض 

املخصصة للطب والصحة واملرض، واألهم من ذلك أنه ناقش جودة املعلومات 

املوجودة عىل اإلنرتنت وكيفية تقييم مستخدمي اإلنرتنت للمعلومات الصحية. 

وبرزت جودة املعلومات بوصفها من أهم مسائل النقاش، إذ أظهرت الدراسات 

 http://www.bmj.com/content/vol324/issue7337 )٭(
)آخر مرة حدث الدخول فيها إىل هذا املوقع كانت يف 29 يوليو 2009(. ]املؤلف[.
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أن املعلومات املوجودة عىل اإلنرتنت ليست دقيقة بنحٍو ثابت، وأنها قد تكون 

وقد  املستخدمني.  عىل  »خطرا«  ميثل  مام  ومضللة،  خاطئة  الحاالت  بعض  يف 

لتقييم دقة  الالزمة  بالكفاءات  يتمتعون  ال  اإلنرتنت  أن مستخدمي  أيضا  تبني 

من  املعلومات  نظرة رسيعة عىل  إلقاء  إىل  مييلون  ما  غالبا  وأنهم  املعلومات، 

 )Eysenbach and Köhler, دون تقييم ملصداقية املواقع اإللكرتونية ونارشيها

اآلخرين قد  الباحثني  العام 2001  كانت بريالند Berland وبعض  )2002. يف 

أعربوا عن قلقهم العميق بشأن إمكانية الوصول إىل املعلومات الصحية والطبية 

وإمكانية قراءتها. عىل الرغم من وجود بعض اآلمال حول إمكانية تحسني تطوير 

اإلنرتنت عىل نحو يفيد األطباء واملرىض وعامة الناس )Ferguson, 2002( فإن 

مها املجال الطبي يف مجال الصحة  صورة املوارد املتاحة عىل اإلنرتنت والتي يقدِّ

كانت )والتزال إىل حدٍّ ما( سلبية بوضوح.

دراسة  يف  أيضا  املشاركني  االجتامعيني  العلامء  أن  لالهتامم  املثري  ومن 

بالصحة  تتعلق  أسباب  إىل  نظرا  متاما  مخالفـا  رأيا  تبنوا  اإلنرتنت  استخدام 

حامسة  بكل   Hardey )1999( هاردي  أشار  رائدة،  دراسة  ففي  واملرض. 

إىل  الوصول  الخربة من خالل  يكتسبوا  أن  اإلنرتنت ميكن  أن مستخدمي  إىل 

املواقع الصحية، وأن عرصا جديدا قد بدأ يف الظهور بالنسبة إىل املرىض، الذين 

أصبحوا أكرث قوة بواسطة اإلنرتنت. وكان للدراسة التي أجراها باروز وباحثون 

آخرون )2000( رؤية هاردي نفسها املتفائلة لإلنرتنت، وذلك من خالل النظر 

يف مجموعات الدعم االفرتاضية. وقد تبنت أغلبية الدراسات السوسيولوجية 

الذي  للتمكني  الدقيق  التفحص  املقاربة من خالل  يف هذا املجال أيضا هذه 

الدعم  إمكانيات  تفحص  إىل جانب  معلومات،  أداة  بوصفها  اإلنرتنت  تتيحه 

التي توفرها اإلنرتنت املستخدمة بوصفها شبكة اجتامعية. واملعلومات التي 

وطرق  الصحية  األسئلة  تشمل  تكن  مل  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  املوارد  توفرها 

األمراض  عن  أفكارا  أيضا  تشمل  كانت  بل  فقط،  جيدة  صحة  عىل  الحفاظ 

املزمنة، كالرسطان واإليدز، واألمراض الخطرية أو النادرة، والطريقة التي ميكن 

أن تؤثر بها اإلنرتنت يف إدارة هذه األمراض والحاالت. وُطوِّرت منظورات أكرث 

 Henwood )2003( دقة تدريجيا، مبا يف ذلك الدراسة التي أجراها هينوود
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وباحثون آخرون، والتي أشارت إىل أن املرىض ال يحدُث بالرضورة متكيُنهم أو 

التي  الدراسة،  ميَّزت  األخرية  اآلونة  ويف  اإلنرتنت.  استخدام  نتيجة  إضعاُفهم 

أجراها ملري )Lemire )2008 وباحثون آخرون، بني أمناط التمكني التي ال ُتعترَب 

فريدة ولكنها متعددة، ما أدى إىل إزالة الغموض عن الباحثني عن املعلومات 

الصحية عرب اإلنرتنت.

وحتى منتصف العقد األول من القرن الحادي والعرشين ظهرت وجهات 

نظر سلبية وإيجابية عىل حدٍّ سواء حول اإلنرتنت يف هذا املجال. ولكن عىل 

ت تدريجيا ُمفسحًة  الرغم من أن اإلنرتنت ظلت محورا مهام للبحث، فإنها تنحَّ

املجاَل للقضايا السوسيولوجية ذات الصلة والتي ستصبح لها يف نهاية املطاف 

مكانة محورية يف هذا املجال. وحدثت العودة لتناول األسئلة الكالسيكية يف 

واملريض(، يف حني  الطبيب  بني  العالقات  )مثل  واملرض  الصحة  اجتامع  علم 

ُطوِّرت أيضا مقاربات جديدة للصحة واملرض يف العهد املعارص.

 

دة للصحة واملرض يف عرص اإلنرتنت مقاربات متجدِّ
ح اإلنرتنت والدراسات الصحية، ظهرت ثالثة مواضيع بحثية  من خالل مرشِّ

رئيسة يف علم اجتامع الصحة واملرض: أوال: مسألة الصحة واملرض وإدارة األفراد 

العناية باملرىض وظهور »املريض  ثانيا: مسألة  الصلة.  للقضايا ذات  والسكان 

والخربات  للثقة  تقييم  إعادة  إىل  يؤدي  ما   ،informed patient املطلع« 

املنترشة يف العالقة بني املهنيني الصحيني وعامة الناس. وثالثا: مسألة الفاعلية 

والتنظري للمفهوم، والتي أفادت من دون شكٍّ من دراسات اإلنرتنت والصحة.

 

الكشف عن الحالة الصحية: تجربة الصحة عْب اإلنرتنت
الرئيسة  القضايا  إحدى  واملرضية  الصحية  للخربات  الهائل  التنوع  ُيَعد 

الدراسات حول اإلنرتنت والصحة. وهذا  الضوء عليها من خالل  ُيسلَّط  التي 

التنوع واضح من منظور املستخدم - املريض - الفرد. ولكن من املهم مناقشة 

اإلنرتنت والصحة بوجٍه عام، وبناء تفرُّد اإلنرتنت بوصفها وسيطا للمعلومات، 

وتفرُّد املريض باعتباره باحثا دامئا عن املعلومات الصحية عرب اإلنرتنت.
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وانطالقا من تركيزها عىل الباحثني عن املعلومات الصحية عرب اإلنرتنت، 

عن  الباحثني  هؤالء  تنوع  عىل  الرتكيز  إىل  السوسيولوجية  األبحاث  متيل 

املعلومات الصحية التي توفرها اإلنرتنت. فاملرىض الذين يعانون الرسطان 

واإليدز واألمراض النادرة وغريها؛ أو أحد الوالدين الذي يوجد لديه طفل 

مريض أو يقدم الرعاية لرشيٍك ُيحترَض؛ أو األشخاص الذين يتعايشون مع 

آالم الظهر واإلكزميا ومرض السكري وغري ذلك؛ أو األفراد الذين يبحثون عن 

املشورة بشأن إنقاص الوزن، وما إىل ذلك - كل هؤالء ميثلون تجارب تحفز 

املرىض أو أولئك الذين يهتمون باملرىض عىل استخدام اإلنرتنت. والباحثون 

بطرق  اإلنرتنت  شبكة  يستخدمون  اإلنرتنت  عرب  الصحية  املعلومات  عن 

مختلفة، ويصلون إىل فضاءات مختلفة من خاللها. فُهم بوصفهم مرىض قد 

يلجأون إىل إقامة لقاءات منتظمة أو مبارشة أحيانا مع أحد االختصاصيني 

الطبيني. ونظرا إىل معاناة األشخاص من الظروف الصحية أو األمراض، تقرتح 

األبرز  اإلسهام  ويتمثل  التجارب.  من  كبريا  عددا  السوسيولوجية  األبحاث 

عرب  الصحية  املعلومات  عن  للباحثني  فهمنا  ق  عمَّ أنه  يف  االجتامع  لعلم 

اإلنرتنت، السيام من خالل تصوير سلسلة من امللفات الشخصية للمرىض 

ومقدمي الرعاية. وخالل القيام بذلك، ُيسلَّط أيضا الضوء عىل تنوع اإلنرتنت. 

تحتوي عىل  علمية  أو  مؤسسية،  أو  تجارية،  مواقع  اإلنرتنت  وتوجد عىل 

 ،)Kivits, 2008( معلومات صحية أو أدوات ومنتجات وخدمات تفاعلية

إلكرتونية شخصية معلنة عىل  األخرية أصبحت هناك فضاءات  الفرتة  ويف 

املأل )Hardey, 2002; Legros, 2009(، وكل هذه األمور ميكن استخدامها 

ألسباب صحية.

بحثي  برتكيز  والصحة  اإلنرتنت  قضية  يف  االجتامع  علم  إسهام  ويرتبط 

يختلف  باألمراض  الشعور  أن  وهو  واملرض،  الصحة  اجتامع  علم  يف  معروف 

باختالف األشخاص، وأن طريقة شعور األفراد بالظروف الصحية واملرضية يجب 

وضعها يف سياق محدد. ويشكل التعليم والدخل والظروف املعيشية واملهنية 

من  جزءا  ثم  ومن  املرض،  تجربة  من  جزءا  أيضا  واألصدقاء  العائلة  وشبكات 

 .)Kivits, 2009( تجربة اإلنرتنت والصحة
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عززت  فقد  متاما:  ومقاربة جديدتني  قضية  إىل  يشري  الجوانب  أحد  ولكن 

اإلنرتنت التعبري عن نوع مل ُيكشف عنه سابقا من »التجارب الصحية«. كانت 

بنحٍو  ملتبسة  السابق  يف  اإلنرتنت  عرب  الصحية  املعلومات  عن  الباحثني  حالة 

واضح. وبينام كان ُينَظر إىل اإلنرتنت، كام هو متوقع، بوصفها موردا يوفر إمكانات 

غري محدودة للوصول إىل املعلومات الصحية والدعم، فإن النقطة األكرث إثارة 

للفضول هي أن الباحثني عن املعلومات املتعلقة بالصحة واملرض تبني عموما 

أنهم بصحة جيدة، مام يشري إىل أن ملفات تعريف الباحثني عن املعلومات متتد 

إىل ما هو أبعد من امللف الشخيص القيايس للمريض )Ferguson, 2002(. كام 

الذين يبحثون عن املعلومات الصحية  الرعاية  هو موضح أعاله، ميثل مقدمو 

الباحثني  أو األصدقاء نسبة كبرية من مجموع األصحاء  أفراد األرسة  نيابة عن 

عن املعلومات )Ferguson, 2002; Fox, 2006(. وإىل جانب مقدمي الرعاية 

فإن عددا كبريا من الباحثني عن املعلومات يعربون أيضا عن اهتاممهم العام 

 )Nicholas et al., 2001; بـ )أو ميلهم نحو( الحفاظ عىل لياقتهم وصحتهم

الذين  )Lemire et al., 2008. ومن ثم فإن امللفات الشخصية للمستخدمني 

يلجأون إىل اإلنرتنت ألسباب صحية تواجه تحديا، وكذلك دوافعهم ودالالت مثل 

هذه الدوافع.

وهكذا ُتعاد صياغة القضية األساسية: فقد انتقلت األبحاث السوسيولوجية 

من فهم استخدام اإلنرتنت ألسباب صحية إىل مسألة الصحة الشخصية ومكانتها 

أدبيات  مع  اندمجت  ثم  ومن  حياة،  وأسلوَب  موردا  بصفتها  الحايل  العرص  يف 

منظورات  تطوير  عىل  حاليا  تعمل  التي  والسوسيولوجية  االجتامعية  السياسة 

نقدية حول الصحة العامة، وتعزيز الصحة. فعلم االجتامع يدافع عن استبدال 

 health role »عند بارسونز بـ »الدور الصحي sick role »نظرية »دور املريض

الذين  واألصحاء،  العاديني  الناس  الهتاممات  استجابة  وذلك   ،)Kivits, 2004(

 )Bunton نحو مستمر ون عىل تحمل مسؤولية صحتهم وتحسينها عىل  ُيَحضُّ

اليومية  الصحة  تجارب  وتتميز   .and Burrows, 1995; Lupton, 1995(

بالصحة  املتعلقة  الخيارات  ـُرتك فيها  ت التي  الصحي  بثقافة االستهالك  املعارصة 

الشخصية للفرد )Bauman 2000, Henderson and Petersen, 2002(. وينظر 
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االستهالكية  الثقافة  سياق  يف  ُتفرسَّ  التي  باملعلومات،  املتعلقة  املامرسات  إىل 

الجديدة يف مجال الرعاية الصحية، عىل أنها مورد أسايس للرتويج لتحسني الصحة 

)Shilling, 2002(، يف حني ُينظر إىل البحث النشط عن املعلومات )عىل اإلنرتنت 

أو عرب مصادر أخرى( عىل أنه دليل عىل وعي األفراد باملسؤولية الشخصية. يف 

املقابل، قد ُينظر إىل البحث عن املعلومات الصحية عرب اإلنرتنت عىل أنه فرض 

الصحة  بشأن  اتخاذ خيارات  األفراد من  األفراد: فمن خالل متكني  إىل  بالنسبة 

وطرق املحافظة عىل صحتهم، فإن البقاء عىل اطالع عىل املعلومات يصبح هو 

.)Rose, 2000( »املعيار املتَّبع«

باختصار، ُينظر إىل اإلنرتنت عىل أنها جزء من طريقة جديدة »ملامرسة الصحة«. 

فقد أعادت األفكار السوسيولوجية تحديد استخدام اإلنرتنت يف بيئة إعالمية أوسع 

ليست مقصورة عىل اإلنرتنت )Seale, 2003 ;Kivits, 2008( وطورت طرقا جديدة 

لتصور الصحة واملرض يف العرص الرقمي.

 

الثقة والخبة يف العالقة بني العامة واملهنيني
لقد أعادت دراسات اإلنرتنت والصحة النظر أيضا يف مفاهيم الثقة والخربة. 

املريض  بني  العالقة  الطبيعي عىل  االهتامم  يرتكز  الصحية  الرعاية  ففي سياق 

أننا  )مبا  واملهنيني  الناس  عامة  بني  العالقة  عىل  الدقة  من  مبزيد  أو  واملهني، 

مرىض(.  بالرضورة  ليسوا  الصحية  املعلومات  عن  الباحثني  أن  اآلن  نعلم  بتنا 

ل هذه العالقة، سواء بنحٍو إيجايب أو  وُينظر إىل اإلنرتنت عىل أنها هي من عطَّ

سلبي وفقا لوجهات النظر املتنافسة التي تطورت مسبقا يف هذا الفصل. فهذان 

املفهومان يرتبطان ارتباطا وثيقا بتغيري العالقة.

استخدام  تأثري  حول  املناقشات  يف  مركزية  مكانة  والخربة  الثقة  احتلت 

اللقاء  تشمل  التجارب  هذه  ألن  وذلك  واملرض؛  الصحة  تجارب  يف  اإلنرتنت 

مع اختصايص طبي. وبدأ هذا األمر يؤدي إىل نشوء تعارض واضح بني جانبي 

العالقة بني العامة واملهنيني - أي األشخاص العاديني الذين يتصفحون اإلنرتنت 

ويبحثون عن املعلومات ويتفاعلون مع املرىض اآلخرين، ويتواصلون مع املهنيني 

والخرباء الطبيني عرب اإلنرتنت، والذين مييلون إىل التشكك يف تطورات اإلنرتنت. 
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فاإلنرتنت ُينظر إليها باعتبارها أرضت بالثقة باملهنيني الطبيني. وأظهرت بعض 

الدراسات كيف ميكن إعادة تفسري اللغة الطبية يف ضوء املعلومات املتوافرة عرب 

اإلنرتنت )Akrich and Méadel, 2002(. ومتثل مصداقية محتوى املعلومات 

 )Eysenbach and Köhler, املعلومات  عن  للبحث  مهام  ُبعدا  ومصادرها 

)2002: فمستخدمو املعلومات الصحية قد يظهرون عدم الثقة تجاه اإلنرتنت، 

ون عن الحاجة إىل إنشاء ثقة تجاه املعلومات املتاحة  ومن ثم فإنهم قد يعربِّ

عىل اإلنرتنت. وعىل رغم ذلك فإن الحاجة إىل الثقة ال تتضمن إثبات الصالحية 

العلمية للمعلومات املتاحة عىل اإلنرتنت ألنها تنطوي عىل االستخدام املبارش 

ملخزون يومي )Kivits, Henwood et al., 2003, 2006, 2009(. إن القضية 

بالتساوي عىل  الثقة ينطبقان  الثقة وعدم  املثرية لالهتامم تتمثل يف كيف أن 

يف  السائدة  القاعدة  هي  الشك  ثقافة  أصبحت  حال  ففي  واملهنيني.  اإلنرتنت 

الحقبة املعارصة )O’Neill, 2002(، فإن الخرباء سيميلون إىل االرتياب مثلهم 

مثل املصادر التي تزعم أنها تحل محل الخرباء. هنا تصبح اإلنرتنت يف مرمى 

أو مقدما  املعلومات بوصفه مريضا  الباحث عن  فإن تجربة  ثم  النريان. ومن 

الوالدين تصبح ذات أهمية محورية وبارزة  أو أحد  أو شخصا سليام  للرعاية 

يف الكفاءات الالزمة لتقييم صحة مصدر املعلومات )سواء كان ذلك يتمثل يف 

اإلنرتنت أو يف أحد املهنيني(.

القضايا  أكرث  إن  واملهنيني.  العامة  بني  العالقة  يف  الخربة  مسألة  يثري  وهذا 

التي نوقشت يف دراسات اإلنرتنت والصحة هي خربة الباحث عن املعلومات. 

يتفق املنظوران املتنافسان يف هذا املجال )أي الطب وعلم االجتامع( عىل أن 

من  كلٍّ  يف  وتأثريه  التغري  هذا  طبيعة  وتوصيف  تتغري.  العادي  الشخص  خربة 

 الشخص العادي واملهني هو قضية أكرث إثارة للجدل. والسؤال الذي يطرح نفسه

ال يتعلق مبا إذا كان مستخدم اإلنرتنت الذي يبحث عن املعلومات الصحية قد 

يصبح أكرث معرفة أو ال، بل يتعلق بحالة هذه املعرفة التي تتعارض أحيانا مع 

التباين. بالنسبة إىل البعض،  معرفة املهنيني. وتفسريات هذه املسألة متيل إىل 

فمن املحتمل أن تشكل هذه املعرفة تحديا للعالقة بني العامة واملهنيني بقدر 

ما متثل نوعا جديدا من الخربة )Ziebland, 2004(. ويف املقابل قد ُتوفر أيضا 
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 )Henwood الدعم للخرباء الطبيني من خالل تقديم شكل مكمل من الخربة

)et al., 2003; Kivits, 2006. وتربط األبحاث السوسيولوجية حول اإلنرتنت 

والرعاية الصحية هذه القضية بدراسة أوسع نطاقا عن زعزعة استقرار الخربة 

الصحية تعقد مقارنة مع  الحقبة املعارصة. ويف دراسات اإلنرتنت والرعاية  يف 

الفرد الذي مييل بقدٍر متزايد إىل تأمل الذات )Giddens, 1991(، والذي يجب 

تزويده باملعلومات ليترصف مبسؤولية.

 البحث عن املعلومات الصحية والتفاوض بشأنها: بعض األفكار عن الفاعلية
ومناقشة  املعلومات،  عن  للبحث  وسيلة  بوصفها  اإلنرتنت  شبكة  تعمل 

املرض، وتبادل املعلومات، ومشاركتها مع اآلخرين، ومواكبة التشخيص والعالج، 

وما إىل ذلك. وقد أوضحت الدراسات التي أُجريت أخريا عن الصحة واإلنرتنت 

)Kivits, 2009, Lemire et al., Legros, 2009( أن هذه املامرسات تستند 

وكمية  املعلومايت  محيَطهم  إدراكهم  من  الرغم  وعىل  اليومية.  التجارب  إىل 

املعلومات املتوافرة، فإن الباحثني عن املعلومات الصحية عرب اإلنرتنت يتعمدون 

الشخصية  والتجارب  لهم.  املتاحة  املعلومات  إمكانيات  استخدامهم  من  الحد 

بالدرجة األوىل هي التي تدفع املستخدمني للبحث عن املعلومات أو مشاركتها، 

سياق  يف  واملرض  الصحة  وإقحام  إعالمية  بيئة  يف  اإلنرتنت  دمج  إىل  ثم  ومن 

الحياة اليومية والحميمة.

وضعت دراسات اإلنرتنت والصحة األسس الالزمة لتجربة صحية مستنرية. 

ومن املنظور السوسيولوجي تجد هذه التجربة املستنرية، باعتبارها من سامت 

من  واملرض  الصحة  تجارب  عليه  تنطوي  فيام  جديدة  أرضية  الرقمي،  العرص 

 .)Giddens, 1991( والفاعلية  البنية  بني  التذبذب  توضح  كام  وتنوع.  تعقيد 

فمن ناحية ُتربز اإلنرتنت والصحة رضورة االطالع عىل املعلومات الصحية، والتي 

هي بحد ذاتها انعكاس ملجتمع املعلومات الذي يتطلب من األفراد أن يكونوا 

مطلعني، كام يفيض إىل التطوير الذايت الفردي عىل أساس املعلومات. ومن ناحية 

أخرى فإن ُبعد الفاعلية الخاص بالبحث عن املعلومات يتسم بالوضوح. فالحياة 

اليومية والتجارب الصحية توجه البحث عن املعلومات، وتحتم عىل األفراد إيجاد 
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الروابط وإقامتها بني تجاربهم الشخصية واملعلومات املتاحة، ونبذ املعلومات 

املعلومات هو  الباحث عن  باختصار،  التجربة بصلة مبارشة.  التي ال متت إىل 

عبارة عن عنرص فاعل متمركز حول التجارب الشخصية والحميمية، مبا يف ذلك 

الصحة واملرض، ويف الوقت ذاته هو أيضا كيان خاضع ملقتضيات املعلومات.

وبفضل التكنولوجيا الرقمية، أصبح مقتىض املعلومات يف مواجهة »مقتىض 

الصحة« )Lupton, 1995(. فاألفراد ُيَحثُّون عىل أن يصبحوا أصحاء، خاصة من 

خالل االطالع عىل صحتهم. ويف حني أن نرش املعلومات عىل نطاق واسع مييل 

الهروب  لألفراد  ميكن  ال  التي  الشخصية  الصحية  املسؤولية  ثقافة  تعزيز  إىل 

ُتظِهر  السوسيولوجية  األبحاث  فإن   ،)Nettleton, 2004; Lash, 2002( منها 

املسؤولية  من(  التهرب  يكن  مل  )إن  تعديل  املعلومات عىل  تعمل  كيف  أيضا 

الشخصية: فالوصول إىل املعلومات )وتحديدا البحث عن املعلومات ومشاركتها 

تزداد  الصحية. وبينام  الشخصية  الفرد عن تجربته  تعبري  يعزز  اإلنرتنت(  عىل 

أهمية مقتضيات املعلومات والتمتع بالصحة، فإن البحث عن املعلومات يسمح 

للعنرص الفاعل بالتفاوض عىل هذه املقتضيات.

 

الخالصة
كان الغرض من هذا الفصل هو مراجعَة املقاربات السوسيولوجية للصحة 

والدراسات  اإلنرتنت  عىل  خاصة  بصفة  ز  ركَّ وقد  الرقمي.  العرص  يف  واملرض 

كيف  وأظهر  املايض،  العقد  يف  االجتامع  علامء  اهتامم  جذبت  التي  الصحية 

محور  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  واملرض  للصحة  املتجددة  املقاربات  تطورت 

اهتامم األبحاث يف طور التحول. فقد تحول البحث تدريجيا من اإلنرتنت بوصفها 

أداة معلومات للمرىض إىل استخدامات هذه األداة وأهميتها السوسيولوجية يف 

سياق الرعاية الصحية األوسع نطاقا. وُأْظِهرت ملفات تعريف تتجاوز البيانات 

الشخصية القياسية للمريض، باإلضافة إىل تجارب أخرى تتعلق بالصحة واملرض. 

ومن املهم أنه يف حني أن التكنولوجيا الرقمية )وبنحٍو خاص اإلنرتنت( وفرت 

مثل  للدراسة  التقليدية  للمواضيع  الخاصة  املقاربات  تجديد  أجل  من  فرصة 

الصحة واملرض، فإن علامء االجتامع الذين يبحثون يف الصحة واإلنرتنت قدموا 
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االجتامع رؤية  ر علم  وفَّ لقد  الرقمية.  التكنولوجيات  لفهم  أيضا طرقا جديدة 

مختلفة عن اإلنرتنت يف سياق الرعاية الصحية، وذلك مع إتاحة اإلنرتنت تجارب 

جديدة يف مجال الصحة واملرض، والتي من املحتمل أن تصبح أكرث وضوحا مع 

تطور تقنيات الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت.

تتألف الرؤى السوسيولوجية واملفاهيم الجديدة للصحة واملرض يف العرص 

الرقمي من شقني: الصحة وتكنولوجيا اإلنرتنت. ولكن املقاربات السوسيولوجية 

التزال تعاين اإلفراط يف الحامس تجاه اإلنرتنت بوصفها أداة توفر طرقا جديدة 

النقدية  املنظورات  من  السوسيولوجية  األبحاث  وستستفيد  بالصحة.  للشعور 

حول اإلنرتنت وتكنولوجيات الصحة الرقمية بوجٍه عام. واملفاهيم التي ُوضعت 

يف هذا الفصل مثل الخربة والثقة والفاعلية لتوفري أساليب جديدة يف الرعاية 

الصحية واملرض يف العرص الرقمي قد متيل إىل الحد من دور التكنولوجيا. ومن 

خالل تقويض التصورات عن اإلنرتنت بوصفها أداة صارمة وخطرية عىل الصحة 

م من دون شك إسهاما كبريا يف هذا املجال. ولكن التنحية  فإن علم االجتامع قدَّ

اليومية  الصحة  يف  االستخدامات  تحليل  ملصلحة  التكنولوجيا  لدور  التدريجية 

التي  أو املرض، هي  الصحة  الجديدة اإليجابية عىل صعيد تجربة  واإلمكانات 

التكنولوجيا  عىل  املفروضة  القيود  أهمية  من  التقليل  إىل  تؤدي  أنها  ُيرجح 

الحالية. ومثلام ُحجبت األضواء ذات يوم عن التفوق التكنولوجي، فإنها مسلَّطة 

اآلن عىل تفوق الخربة.

السوسيولوجية، أوال وقبل كل يشء،  الخلل ستحتاج األبحاث  لتجنب هذا 

إىل الرتكيز عىل التغريات الحالية من خالل تبني منظور متعدد األبعاد )مبا يف 

ذلك املنظور التكنولوجي(. وقد يشكل تطوير الجيل الثاين من شبكة اإلنرتنت 

مرحلة ثانية يف املقاربات السوسيولوجية الجديدة للصحة واملرض يف هذا العرص 

الرقمي، مام يشري إىل منظور تكنولوجي. كام يبدو من املحتمل أن علامء اجتامع 

الصحة واملرض لن يكونوا قادرين عىل تجنب دور التكنولوجيا يف بناء تجربة 

شمولية  أكرث  السوسيولوجية  الرؤى  تكون  أن  يجب  ثانيا:  املرض.  أو  الصحة 

عىل صعيد الجهات الفاعلة. وُيعد األفراد واملهنيون الطبيون والصحيون عادًة 

الجهاِت الفاعلَة الرئيسة التي يدرسها علامء االجتامع يف الصحة واملرض. وعىل 
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الحسبان  يف  األخرى  الفاعلة  الجهات  أخذ  يجب  الرقمي  العرص  يف  ذلك  رغم 

املواقع  ومحرري  منتجي  إن  إذ  صحية:  معلومات  أيضا  تقدم  كانت  حال  يف 

املشهد  من  جزءا  جميعهم  يشكلون  القرار  وصناع  والصحافيني  اإللكرتونية 

وقد أسهموا )بنحٍو مبارش أو غري مبارش( يف تجارب الصحة واملرض من خالل 

التكنولوجيا، وذلك نظرا إىل التحول الرقمي الذي طرأ عىل الصحة واملرض. وبهذا 

املعنى سوف ُينظر إىل تجارب الصحة واملرض املتغرية عىل أنها ليست حكرا عىل 

نني فقط، بل هي تنتمي أيضا إىل الجهات الفاعلة التي تتطور عىل  األفراد امُلَمكَّ

اإلنرتنت وحولها، وتسهم بوجٍه عام يف تطور عرص الصحة الرقمية.
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والصحِة  التعليِم  سوسيولوجيا  أن  َيبدو 

أن  حقا  منا  تطلُب  ال  الرقمِي«  »العرِص  يف 

»نعيد النظر« كثريا - عىل األقل ليس يف علم 

االجتامع نفسه. ففي حني أن كال من الفصلني 

]الثالث عرش والرابع عرش[ يقدم إعادة نظر 

نقدية يف التكنولوجيا، فإنهام يفعالن ذلك من 

ملبادئ  ما  حدٍّ  إىل  التقليدي  التوظيف  خالل 

دراسة  عرب  وذلك  السوسيولوجي،  النقد 

واملتحيزة  )الفوضوية(  الطارئة  الطبيعة 

اإللكرتونية مع  للتكنولوجيات  املحددة  وغري 

االعرتاف بأن هذه التكنولوجيات نفسها تقدم 

وسائط جديدة ميكن من خاللها إزالة الحدود 

التقليدية والتسلسالت الهرمية أو عىل األقل 

كلمٌة ختامية: التكنولوجيا 
الرقمية والنوافذ 

السوسيولوجية

»استخداُم التكنولوجياِت الرقميـــِة 
داخـــَل املنزل، كاألجهزة املساعدة 
لرعاية املسنني عىل سبيل املثــــال، 
يؤدي إىل تغيري معنى املنزل نفسه«

1515

أندرو ويبسرت
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البنيوية  العمليات  مرونة  أيضا  الفصلني  كال  وُيؤكد  وعرقلتها.  لها  التصدي 

والثقافية التي ُتوزع من خاللها امليزة االجتامعية والقوة، وإعادة تكوينهام جزئيا 

فقط من خالل اإلمكانيات الدميوقراطية التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية.

التعليقات نقدا  السوسيولوجي، توفر هذه  الخيال  النظر يف  وبدال من إعادة 

هذا  يف  حسنا  بالء  ُتبيل  وهي  املعريف،  الفرع  لهذا  األساسية  التقاليد  يف  متأصال 

عىل  اإللكرتونية  التكنولوجيات  فيها  تعمل  التي  الطرق  إىل  تشري  حيث  الصدد، 

التمكني والتقييد يف آن معا. وهذا التصور للتكنولوجيا يشري إىل شكل من أشكال 

والذي   ،digital structuration الرقمية«  »الهيكلة  تسميته  متكن  ملا  التحليل 

يف  املشاركة  نفسه  الوقت  ويف   ،)1984( غيدنز  لدى  الكالسيكية  الدراسة  يعكس 

 إنتاج املجتمع والتكنولوجيا، كام أظهر العاملون يف الدراسات العلمية والتكنولوجية

لذلك   .)Jasanoff, 2004 Bijker and Law, 1992؛  Rip et al, 1995؛  )مثل 

اإلنرتنت  ح  ُمرشِّ خالل  من  »أنه  رأينا  فإننا  كيفيتز،  ترى  كام  باألخري،  يتعلق  فيام 

واستخداماته الحالية واملستقبلية يف السياقني الصحي واملريض، انبثقت يف الحقيقة 

مفاهيُم جديدة أو مجددة بشأن الصحة واملرض« )الصفحة 214(، وهي عملية 

تجديد أو تأكيد، وكذلك ابتكار وتفكك داخل الفهم التقليدي. وبطريقة مشابهة، 

يعتمد سيلوين عىل رؤية باروز وبري )2007( التي تشري إىل أنه بالنظر إىل الطبيعة 

إنشاء  بنحٍو متزايد يف  أن »املستخدمني يشاركون  فإنها تعني  للشبكة،  التشاركية 

لالقتصاد  »مستهلج«  عليه  يطلق  ما  وهو  استهالكه«،  وكذلك  الشبكة  محتوى 

الرقمي وثقافة الجيل الثاين لشبكة اإلنرتنت. باإلضافة إىل ذلك، يؤكد كال البحثني 

الطريقة التي تتداخل بها الحدود الرقمية والبيولوجية وتفيض إىل شكل من أشكال 

التجسيد يف الفضاء اإللكرتوين.

يف الوقت نفسه، يؤكد كال املقالني أنه كان واليزال هناك كثري من التضخيم 

أو»املبالغة الحوسبية«، )Woolgar, 2002( املرتبطة بالتغيريات املفرتضة التي 

التعليم والصحة اإللكرتونية.  الرقمية توفرها يف سياق  التكنولوجيات  قيل إن 

الواقع أن كيفيتز تنتقد التحليالت السوسيولوجية للصحة اإللكرتونية نفسها، 

لإلنرتنت.  والتحويلية  التمكينية  الطبيعة  يف  األحيان  من  كثري  يف  تبالغ  ألنها 

ويشري كال املؤلفني إىل إمكانية االستمرار يف االستغناء عن اإلنرتنت يف شكليها 
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املادي واملؤسيس وإىل »تضارب« األوامر املؤسسية الحالية التي تقيِّد الحريات 

فرييليو  ادعاء  عن  يكون  ما  أبعد  هذا  بالشبكة.  املرتبط  والتمكني  املحتملة 

أن  الواقع  املادية.  بيئتنا  عن  مكانيا  منفصلني  أصبحنا  بأننا   Virilio )2000(

سيلوين يذهب إىل أبعد من ذلك حيث يزعم أنه يف سياق التعليم عىل األقل، 

فإن املجال الرقمي أبعد من أن يفيض إىل التغيري، بل يتبنى رؤية تناقض ذلك 

حيث يقول إن »... التعليم يف العرص الرقمي يجب أن ُينظر إليه باعتباره ميثل 

االنقطاعات  من  مجموعة  كونه  من  بدال   - مع  االستمراريات  من  مجموعة 

الجذرية عن - التعليم يف العصور السابقة« )الصفحة 257(. فضال عىل ذلك، 

يشري سيلوين إىل أن التكنولوجيا الرقمية ال تؤدي إىل التمكني، بل هي تؤدي 

إىل االعتامد عىل مصادر املعلومات، وإىل الرتاجع يف اإلبداع واستقالل التفكري. 

سواء  للشبكة،  البسيطة  االزدواجية  األوصاف  هذه  أن  إىل  فتشري  كيفيتز  أما 

كانت تؤدي إىل التمكني أو ال، هي أعجز من أن تعكس موقفا يتسم بقدر أكرب 

 ،)Henwood et al, 2003 من املصداقية واالستناد إىل التجربة )مثل موقف

وهذا يوضح أن مستخدمي الشبكة، أو »األشخاص اإللكرتونيني« e-types، كام 

يسميهم نيتلتون Nettleton وباحثون آخرون )2004(، ميثلون مناذج مختلطة 

من التمكني وعدم التمكني.

ميكن تطبيق هذه الحجج عىل األدبيات السوسيولوجية حول تأثري الشبكة/

التكنولوجيا الرقمية يف مجاالت أخرى، مثل السياسة )مثل: Loader, 2007( أو 

العالقات يف مكان العمل )مثل Mason et al; 2002(، والتي تشري يف األغلب 

إىل هذه الديناميكية من التمكني/ واإلضعاف. حينئٍذ يربز السؤال بشأن ما إذا 

كانت هناك مجاالت أخرى ميكن استكشافها، وما هي األشياء املمكنة األخرى 

التي ميكن أن تسمح هنا بإعادة النظر بشكل جاد يف املجال السوسيولوجي؟ 

وما النوافذ السوسيولوجية الجديدة - التي توفر نظرة رقمية جديدة - والتي 

قد نراها تظهر يف العمل السوسيولوجي الحايل حول التكنولوجيا الرقمية؟ ميكن 

اقرتاح عدد من هذه املجاالت أو النوافذ.

اليوم  ُيحَرز  كبري  م  تقدُّ مثة  الفصلني،  هذين  من  نتعلمه  عام  مبعزل  أوال، 

واملكاين  الزماين  التشكيلني  إعادة  بها  تحدث  أن  ميكن  التي  الطرق  دراسة  يف 
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للعالقات االجتامعية عرب التكنولوجيا الرقمية، وقد ترتب عىل هذا األمر حدوث 

هناك  ثانيا،  االجتامعية.  الجغرافيا  يف  واألبحاث  االجتامع  علم  بني  مزاوجة 

اهتامم متزايد بالطرق التي نحتاج إليها لفهم تدفقات البيانات املرتبطة بالعامل 

قات معلوماتية مستقرة ذات  الرقمي بصفتها الذاتية، وليس باعتبارها مجرد تدفُّ

تأثريات محددة ومقصودة. ثالثا، هناك كثري من األعامل، التي مل ُيتطرق إليها 

املعلومات  تكنولوجيا  فيها  ُتَتَبنى  التي  الطرق  البحثني، وذلك حول  يف أي من 

واالتصاالت فعليا، ويعاد تعريُفها وإعطاُؤها معاين مختلفة يف سياق استخدامها: 

وهذه النقطة األخرية ال تهدف فقط إىل تجنُّب أي شكل من أشكال الحتمية 

التكنولوجية، التي ُتنتَقد يف كال البحثني. بل تهدف أيضا إىل استكشاف كيفية 

إعادة صياغة الحتمية الشاملة واملعيارية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع 

التكنولوجيات  ارتباط  املحلية، وكيفية  البيئات  بها إىل حدٍّ ما ِضمن  االحتفاظ 

من  بكثري  آخر،  مجال  أي  يف  أو  التعليم  أو  الصحة  مجايَل  يف  سواء  الرقمية، 

االستخدامات الثابتة، بدال من استخدام واحد عىل املستوى املحيل. وسأتحدث 

بإيجاز عن هذه النوافذ السوسيولوجية الثالث بالرتتيب.

من  الرقمية/املكانية  العالقة  فهم  يف  اإلسهامات  أحدث  من  واحدٌة  تأيت 

 Poland et :انظر أيضا( Oudshoorn )2009; 2011( خالل بحث أودشورن

ُبعٍد  من  الصحية  الرعاية  بها  تعيد  التي  الطرق  استكشف  الذي   )al., 2005

الذي يجب  العمل  الصحية مكانيا، واألهم من ذلك  الرعاية  توزيَع مسؤولية 

االضطالع به لتقديم هذه الرعاية. ويشمل ذلك املرىض ومقدمي الرعاية لهم 

واألطباء يف »الجغرافية التقنية« الجديدة للرعاية، حيث ُيوزع العمل يف وقت 

واحد عرب عدد من األماكن والفضاءات من خالل شبكات تكنولوجيا املعلومات 

والفضاء   )tele ُبعد  )من  االفرتايض  الجانب  بني  الجمع  ويكشف  واالتصاالت. 

م من خالله  املادي )يف املنزل/العيادة( عن نوع مختلف من العمل، الذي ُتقدَّ

 .)telenurse الرعاية، وأيضا عن نوع جديد من العامل )مثل املمرضة من ُبعد

الجهة  تحديد  يف  تتمثل  أودشورن  بحث  يثريها  التي  الرئيسة  القضايا  إحدى 

االضطالع  كيفية  اإلكلينيكية، ويف  املسؤولية  وتتحمل  األمور  إدارة  تتوىل  التي 

بذلك، عندما تكون املسؤوليات موزعة عرب مختلف املواقع والجهات الفاعلة. 
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فضال عىل ذلك، يف حني أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة بالرعاية 

حالة عىل  كل  إىل  بالنسبة  للتكلفة  موفرة  نظريا  تكون  قد  ُبعد  من  الصحية 

تكاليف غري متوقعة، ألنها تساعد من غري قصد  فإنه قد ترتتب عليها  حدة، 

عىل إعادة تحديد عتبات املخاطر املرتبطة باالضطرابات الصحية، وإنشاء طلب 

يزيد من صعوبة  للتدخل واملراقبة، مام  الرعاية  م  أو مقدِّ املريض  جديد من 

تحقيق هدف الرعاية من ُبعد.

أي  أو  ما،  رقمية  تكنولوجيا  تصميم  يكون  عندما  ذلك،  إىل  باإلضافة 

محددة،  استخدام  سياقات  يفرتض(  )أي  يتضمن  أخرى،  صحية  تكنولوجيا 

يجد  أن  ع  توقُّ ميكننا  فإنه  مختلفة،  بيئة  يف  التكنولوجيا  تلك  تستخدم  ولكن 

امُلبتِكر.  رها  َتصوَّ التي  الطريقة  وفق  قيمة  إعطائها  يف  صعوبة  املستخدمون 

وآخرون   Heaton هيتون  أجرتها  التي  الدراسة  هناك  ذلك  عىل  جيد  وكمثال 

التكنولوجيات املساعدة عىل استمرار الحياة بالنسبة  )2006( بشأن استخدام 

ُطورت  أجهزة  عن  عبارة  وهي  ومزمنة،  خطرية  بأمراض  املصابني  األطفال  إىل 

واألنظمة  األجهزة  هذه  وتختلف  املستشفيات.  بيئة  يف  لالستخدام  األصل  يف 

)مثل جهاز التهوية املساعدة assisted ventilation وجهاز التغذية عن طريق 

بينها وصالحيتها  الوريد intravenous feeding(، من حيث أهميتها والدمج 

إدارة  تتعني  املنزل، حيث  ُتستخدم يف  عندما  كبريا  اختالفا  وفعاليتها،  للخدمة 

وذلك  األشقاء(،  ذلك  يف  )مبا  األطفال  ُأرس  قبل  من  املعقدة  الرعاية  أنظمة 

التكنولوجيات هذه  من  والكثري  والتطوعية.  القانونية  الهيئات  مع   بالتعاون 

ال تعمل إال من خالل املراقبة والتدخل املستمرين، اللذين ميكن تحقيقهام عىل 

نحو أسهل من خالل نوبات التمريض املستمرة عىل مدار الساعة يف املستشفى. 

وكان األهل أيضا مسؤولني عن تجهيز هذه املعدات وتوفري اللوازم: فكانت هذه 

املسؤوليات واملتطلبات تستهلك جزءا كبريا من وقت األهل. وكام تالحظ هيتون 

)يف Webster, 2006(، أنه »يف حني أن األرس كانت قادرة، بدرجات متفاوتة، عىل 

دمج جوانب أنظمة الرعاية يف روتني حياتها اليومية، فإنها يف الوقت ذاته كانت 

تواجه مجموعة من الصعوبات نتيجة ألن الوقت الذي تتطلبه أنظمة الرعاية 

 .)PP.138-39( »يتعارض مع الجداول املنزلية واملؤسسية واالجتامعية األخرى
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حاسام  عامال  التوقيت(  )أو  الوقت  يصبح  والفضاء،  املكان  جانب  إىل  لذلك، 

 يف تحديد استخدام تكنولوجيات الرعاية الصحية وفائدتها، سواء كانت رقمية

أو غري ذلك.

املنزل،  داخل  الرقمية  التكنولوجيات  استخدام  أن  تبنيَّ  ذلك،  عىل  فضال 

معنى  تغيري  إىل  يؤدي  املثال،  سبيل  عىل  املسنني،  لرعاية  املساعدة  كاألجهزة 

املنزل نفسه. ومن خالل استكشاف ميليغان Milligan وباحثني آخرين )2011( 

معنى  أن  كيف  يتبني   ،topology of care الرعاية«  »طوبولوجيا  يسمونه  ما 

املنزل بوصفه »مالذا« - أي باعتباره »منطقة ذات خصوصية شخصية يحدث 

فيها ابتكار »أمناط العمل« االعتيادية وتنظيمها وتأديتها )الصفحة 33( - يختل 

عن  الباحثون  هؤالء  ويتحدث  إليه.  الرقمية  الرعاية  تكنولوجيا  إدخال  عند 

التكنولوجيات  أن مثل هذه  املكان« dis-placing of place، مبعنى  »ترحيل 

والذي  املنزل،  يسمى  خاصا  مكانا  احتاللها  مفهوم  تعريف  إعادة  عىل  تعمل 

أصبح »بابه األمامي« محاطا مبجموعة من التكنولوجيات الرقمية، ما أدى إىل 

إزالة الحدود بني الفضاءين العام والخاص.

إن القضية الثانية التي نحتاج إىل إيالء مزيد من االهتامم لها يف دراساتنا 

لعلم االجتامع الرقمي تتعلق بتدفق املعلومات أو البيانات، والسيام كيف ميكن 

أن يصبح للبيانات نفسها حياة خاصة بها. فالبيانات - كتلك التي ُيحصل عليها 

 من خالل نظام مراقبة الرعاية الصحية من ُبعد، أو نظام املراقبة التعليمية –

ال تضطلع فقط بتسجيل النتائج التي توفر سرية ذاتية رقمية للمريض أو الطالب 

وقياس تلك النتائج واإلبالغ عنها، بل هي متتلك أيضا سرية ذاتية خاصة بها - 

فهي تنتقل عرب مجموعات البيانات والشبكات واملواقع املختلفة. وهناك عدد 

 biodata متزايد من الطرق التي ُيحصل من خاللها عىل بيانات السري الذاتية

 )Kitchin البيانات  هذه  مثل  خاللها  من  األشخاص  يقدم  التي  أو  لألشخاص 

معينة.  تعليمية(  أو  )صحية  نتائج  تحقيق  إىل  سعيا   and Dodge, 2011(

جديدة.  »مشتقة«  صيغ  إىل  وُتنسخ  وُتحوَّل  ذلك  بعد  البيانات  هذه  وتنتقل 

ع هذه التحليالت لبيانات السري الذاتية biometries، التي ترسد  ف وُتجمَّ وُتوظَّ

التوقعات واملامرسات املعيشة واملتجسدة - مع أنها تعيد صياغتها وفق منطقها 
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الخاص - وهو ما ترتتب عليه مجموعة من اآلثار املقصودة وغري املقصودة عىل 

حد سواء. وهذا بدوره يثري مسألة كيفية التفاعل مع هذه التحليالت لبيانات 

إليهم.  تشري  الذين  ذواتهم  البيانات  أصحاب  قبل  من  ودحضها  الذاتية  السري 

وكانت هناك مساهامت قيمة بشكل خاص من قبل آمور )2009(؛ )راجع أيضا: 

Amoore and Hall, 2009( وسافيج Savage وباروز، يف هذا املجال البحثي، 

الناشئة  الذاتية  السري  بيانات  تحليالت  دور  عىل  اهتاممها  آمور  تركز  حيث 

باعتبارها خوارزميات بيانات يف سياق مراقبة الحدود تتجاوز املجال التجريبي 

عىل هذا النحو، ولكنها تتيح إمكان إدارة املخاطر املجهولة واملحدقة التي ُينظر 

إليها باعتبارها مصدر تهديد للدولة. أما سافيج وباروز فيقدمان بدورهام دراسة 

خاصة  ملكية  اململوكة  الرشكات  بيانات  لدور  التحليلية  الناحية  من  لة  مكمِّ

استنادا إىل معامالت املستهلك وتفضيالته التي ال تسجل فقط خياراته بل تعمل 

تقدمها  التي  التوصيات  لنا من خالل  يتضح  تكوينها، وهذا  بنشاط عىل  أيضا 

رشكة أمازون: »ونوصيكم أيضا بـ »أو« العمالء الذين اشرتوا العنارص املوجودة 

يف سجلك الحديث اشرتوا أيضا...«.

يحدث  الذي  االستخدام  سياق  فهم  إىل  بالحاجة  الثالث  املوضوع  يتعلق 

من خالله تبني التكنولوجيا الرقمية )أو عدم تبنيها( واالستفادة منها )أو عدم 

منها،  الرقمية  فقط  وليست  التكنولوجيات،  هذه  وجميع  منها(.  االستفادة 

فيها  »املبتكر«  الجانب  فإن  ولذلك  االجتامعية.  العالقات  عن  التعبري  يتخللها 

يتجاوز األبعاد االجتامعية واملادية والتقنية وكيفية التعبري عنها ضمن سياقات 

محددة متاما. أو كام جادل باري )Barry )2001 »الجانب املبتكر ال يتمثل يف 

ابتكار األدوات واألجهزة يف حد ذاتها، ولكن يف ابتكار ترتيبات األشياء األخرى 

واألنشطة التي ُتنسب إىل هذه األدوات واألجهزة، والتي قد ُتنسب إليها أيضا يف 

املستقبل« )P. 211-12(. وهذا بدوره يعني أنه عىل الرغم من امتالكها ميزات 

تصميم مشرتكة - مثل خوارزميات التصميم التي تقوم عليها تكنولوجيا املنزل 

الذيك smart-home technology - فإن الطرق التي ُتستخَدم بها ستؤدي إىل 

منحها العديد من االستخدامات الثابتة بدال من استخدام واحد فقط. ويف حني 

أن وولغار )Woolgar )1991 كان محقا عندما تحدث عن الطرق التي تضطلع 
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التكنولوجيات/املصممون »بتهيئة املستخدم أي تزويده باإلشارات  من خاللها 

والتعليامت حول الطريقة األنسب و»األفضل« الستخدام الجهاز أو األداة، فإن 

املستخدمني أنفسهم يضعون تصورات عديدة الستخدام األجهزة التكنولوجية« 

ُينظر إىل هذا األمر يف  أنه قد  )Oudshoorn and Pinch, 2003(. ويف حني 

األغلب باعتباره ميثل مشكلة بالنسبة إىل موردي التكنولوجيا نظرا إىل أنه يحد، 

كام يبدو، من االستخدام األمثل لجهاز ما، فإن هذه هي بالضبط الطريقة التي 

مُتنح من خاللها التكنولوجيات الجديدة قيمة وفائدة، والتي سامها ماكلوكلني 

.useability »وآخرون )1999( »سهولة االستخدام McLaughlin

مجموعة  ودرسوا  أكرب،  بقدٍر  الطرح  هذا  يف  وزمالؤه   May ماي  ع  وتوسَّ

للغاية  تحليل مفصل  وبناء عىل  التكنولوجيا،  تقبُّل  تحدد مدى  التي  العوامل 

عملية  »نظرية  يسمونه  ما  تطوير  إىل  توصلوا  حتى  دراستهم  واصلوا  فإنهم 

التطبيع« May and Finch, 2009( normalisation process theory(، أي 

- وقد ركزوا يف  التكنولوجيات  تطبيع  كيفية  منوذج نظري يستكشف ويرشح 

املحلية.  البيئات  - وترويضها يف  الرقمية  األنظمة  جزء كبري من دراستهم عىل 

فاالبتكار ُينفذ وُينتج وُتثبَّت وظائفه مع مرور الوقت، ولكن بطرق تعتمد عىل 

الثقافية لسياق استخدامه، أو عىل حد تعبري ماي،  توافقه مع القيم واملعايري 

.contextual integration »يخضع االبتكار لعملية »اندماج سياقي

وأود أن أقول إن هذه املواضيع الثالثة تقدم تحديات جديدة لنوٍع من علم 

االجتامع الرقمي الذي يتطلب التعامل مع تخصصات أو وجهات نظر أخرى، 

مثل دراسات الجغرافيا االجتامعية والعلوم والتكنولوجيا. فمن خالل معالجة 

هذه القضايا، سيكون علم االجتامع أيضا أكرث قدرة عىل تطوير منظور أكرث دقة 

التكنولوجية،  الحتمية  ازدواجية  عن  واالبتعاد  عام،  بنحٍو  التكنولوجيات  حول 

دور  من  م  تضخِّ إما  والتي  social essentialism)٭(،  االجتامعية  املاهوية  أو 

الحرفية واملادية واألشياء نفسها ومن فاعليتها، وإما تتجاهلها. من املهم ظهور 

)٭( املاهوية، )أو وهم الثوابت( االجتامعية، هي االعتقاد أن كل فئة اجتامعية )مثل النوع والعرق( متتلك خواصَّ 
ماهويًة أو جوهرية متيزها عن بقية الفئات االجتامعية، وأنه ال بد لكل فرد أن ميتلك خواص معينة حتى ينتمي إىل 

هذه الفئة أو تلك. ]املحرر[.
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مزيد من هذا النوع من التحليالت يف املجالت والكتب السائدة لعلم االجتامع، 

والتي ُيسهم هذا الكتاب نفسه إسهاما مهام وبارزا فيها. وهذا ُيعترب مبنزلة الرد 

.Latour )1992( عىل التحدي الذي حدده التور

التكنولوجيا  الزمان والذي اعترب مبوجبه أن  منذ ما يقرب من عقدين من 

 missing املفقودة«  »الجامهري  مبنزلة  هي  بها  املرتبطة  واألدوات  واألجهزة 

masses والغائبِة بنحٍو غريب عن أنظار علم االجتامع، التي، كام بيَّنُت يف هذا 

منه  عدة(  نوافذ  )أو  نافذة  تخصيص  عرْب  أفضل  بنحٍو  تركيزها  ميكن  الكتاب، 

للمجال الرقمي.
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احملررون يف سطور

ستيوارت آلن

■ أستاُذ الصحافة يف كلية اإلعالم، جامعة بورنيموث، اململكة املتحدة.

ديفيد بري

■ محارٌض أول يف علم االجتامع يف قسم علم االجتامع، جامعة يورك، اململكة املتحدة.

روجر باروز

■ أستاُذ علم االجتامع يف جامعة غولد سميث، اململكة املتحدة.

أليسون كافانا

■ محارٌض وباحث يف االتصاالت بجامعة ليدز، اململكة املتحدة.

كارين إيفانز

■ محارٌض أول يف علم االجتامع، والسياسة االجتامعية وعلم اإلجرام يف جامعة 

ليفربول، اململكة املتحدة.

ديربا فريداي

اململكة  النكسرت،  جامعة  الثقافية يف  والدراسات  اإلعالم  مجال  يف  محارٌض   ■

املتحدة.

إيلني غرين

■ أستاٌذ فخري يف علم االجتامع بجامعة تيسايد، اململكة املتحدة.

لني جيميسون

■ أستاُذ علم االجتامع يف جامعة إدنربه، الواليات املتحدة.
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جويل كيفتز
■ باحٌث يف جامعة نانيس، فرنسا.

ديفيد ليون
■ أستاُذ ورئيُس مركز أبحاث ودراسات املراقبة، جامعة كوينز، كندا.

دونالد ماثيسون
■ محارٌض أول يف مجال اإلعالم واالتصال يف جامعة كانرتبري، نيوزيلندا.

كيت أورتون - جونسون
■ محارٌض يف علم االجتامع، جامعة إدنربه، اململكة املتحدة.

خوان بابلو باردو غريا
■ محارٌض يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، اململكة املتحدة.

نيك بريور
■ محارٌض أول يف علم االجتامع، جامعة إدنربه، اململكة املتحدة.

مايك سافيج
■ أستاُذ علم االجتامع، كلية لندن لالقتصاد، اململكة املتحدة.

نيل سيلوين
■ عضٌو يف كلية الرتبية بجامعة موناش، أسرتاليا.

كاري ِسنغلتون
■ زميُل أبحاث ىف جامعة تيسايد، اململكة املتحدة.
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جان إيه جي إم فان دايك
■ أستاُذ علم االتصال يف جامعة تفينتي، هولندا.

أندرو ويبسرت
■ أستاُذ علم اجتامع العلوم والتكنولوجيا بجامعة يورك، اململكة املتحدة.

املرتجم يف سطور

هاين خميس أحمد عبده
■ أستاُذ علم االجتامع يف كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية.

■ وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

■ تخرج يف كلية اآلداب، قسم علم االجتامع، 1995.

■ حصل عىل درجة املاجستري يف علم االجتامع، 2002.

■ حصل عىل درجة الدكتوراه يف علم االجتامع، 2007.

■ صدرت له ترجامت منها:

- »تخفيض معدالت الفقر والعنف ضد املرأة«، مجلة الثقافة العاملية )2009(.

- »علم اجتامع النوع«، املركز القومي للرتجمة )2014(.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عامل املعرفة« سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام 1978.

الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،  القارئ مبادة جيدة من  تهدف هذه السلسلة إىل تزويد 

تأليفا  تعالجها  التي  املوضوعات  املعارصة. ومن  والثقافية  الفكرية  التيارات  بأحدث  ربطه  وكذلك 

وترجمة:

1 - الدراسات اإلنسانية: تاريخ ـ فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات الحضارية - تاريخ األفكار.

2 - العلوم االجتامعية: اجتامع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 

اسرتاتيجية - مستقبليات.

3 - الـدراســات األدبيـة واللغويـة: األدب العـربـي - اآلداب العامليـة - علـم اللغة.

التشكيلية  الفنون   - املوسيقى   - املرسح   - الفن  وفلسفة  الجامل  علم  الفنية:  الدراسات   -  4

والفنون الشعبية.

 5 - الدراســات العلمية: تاريــخ العلـــم وفلســـــفته، تبسيط العلــوم الطبيـــعية )فيــزياء، 

كيمــياء، علم الحــياة، فلك( ـ الرياضــيات التطبيــقية )مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه 

العــلوم(، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية، وكذلك 

األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.

وتحرص سلسلة »عامل املعرفة« عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.

وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني، عىل أال يزيد حجمها 

الكتاب وموضوعاته  عن  وافية  بنبذة  تكون مصحوبة  وأن  املتوسط،  القطع  من  عىل 350 صفحة 

وأهميته ومدى جدته  ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق 

مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص 

تكن  مل  ما  ترجمـة  أي  فـي  النظـر  ميكنهـا  ال  والسلسلـة  املرتجمة،  الصفحة  جانب  عىل  املرتجم 

مستوفية لهذا الرشط. واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن 

عدم نرشه. ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 

عن نشاطه العلمي السابق.

ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها  ــ املؤلف أو املرتجم  ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع 

ألفا دينار كويتي، وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي )وبحد أقىص 

مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي(.
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول الخليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العريب

االشرتاكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد
25 د. كللمؤسسات
دول الخليج

17 د. كلألفراد
30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
25 دوالرا أمريكيالألفراد

50 دوالرا أمريكياللمؤسسات
خارج الوطن العريب

50 دوالرا أمريكيالألفراد
100 دوالر أمرييكللمؤسسات

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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تنويـــــه
لاطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد 
ديســمرب )كانــون األول( مــن كل ســنة، حيــث توجد 

قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
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الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف: تسجيل اشرتاك  تجديد اشرتاك 

االسم:

العنوان:

املدينة:                                               الرمز الربيدي:

البلد:

رقم الهاتف:

الربيد اإللكرتوين:

مدة االشرتاك:اسم املطبوعة:

نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:

البيان
املرسح العامليجريدة الفنونإبداعات عامليةعامل الفكرالثقافة العامليةعامل املعرفة

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

251212201220مؤسسة داخل الكويت

156610810أفراد داخل الكويت

301616243624مؤسسات دول الخليج العريب

1788122412أفراد دول الخليج العريب

100504010048100مؤسسات خارج الوطن العريب

502520503650أفراد خارج الوطن العريب

503020503650مؤسسات يف الوطن العريب

251510252425أفراد يف الوطن العريب

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة النرش والتوزيع - مراقبة التوزيع

ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز الربيدي 13100

دولة الكويت
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عددنا القادم

منوذج الصني: 

اجلدارة السياسية وحدود الدميوقراطية

The China Model:

Political Meritocracy and the Limits of Democracy

تأليف: دانييل بيل

ترجمة: عامد عواد

الغرب يف خطابه  يستخدمه  الذي  السلطوي(  أو  )الشيوعي  املعتاد  القالب  بخالف 

إىل  يرمي  تحليال  يقدم  بيل  دانييل  فإن  الصيني،  السيايس  النظام  لتصنيف  السائد 

السياسية«؛  الجدارة  النظام، مستخدًما توصيف »نظام  الوصول إىل حقيقة وماهية 

األمر الذي يفسح املجال لفهم جديد للنظام السيايس الصيني، بل رمبا يكون »منوذج 

الدميوقراطيات  يف  سياسية  إلصالحات  إلهام  ومصدر  فيه،  مرغوًبا  مثااًل  الصني« 

االنتخابية الغربية.





www.eltafakor.com

www.eltafakor.com
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